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Asialista: 

 39 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 40 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 41 § Tunturien Sote-pilotti; Lapin sairaanhoitopiirin ja Muonion- 

      Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän selvitys  

      perusterveydenhuollon siirrosta Lapin sairaanhoitopiirin 

      järjestettäväksi 

 42 § Coranarian tarjous esiselvityksen tekemisestä sosiaali- ja  

      terveyspalvelujen nykytilasta, vaihtoehdoista palvelujen 

      järjestämiselle ja tuottamiselle sekä selvityksen pohjalta  

      tehtävä ehdotus toimintamallista ja sen kustannusvaikutuksista 

 43 § Enontekiön kunnan kotouttamissuunnitelma vv. 2017 - 2021 

 44 § Ostopalvelusopimuksen solminen asumispalveluyksikkö  

      Ounasmajojen asuntojen siivouksesta aj. 1.6.- 31.12.2017 

 45 § Kunniamerkkiesitykset 

 46 § Anni-Marja Vanhapihan hakemus työajan muuttamisesta osa- 

      aikaiseksi (75 %) aj. 5.6.2017 - 31.3.2018 

 47 § Saamenkielisen kotiavustajan/lähihoitajan osa-aikaisuuden  

      täyttäminen 

 48 § Osastoapulainen Elma Vuontisjärven irtisanoutuminen  

      vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.9.2017 alkaen 

 49 § Osastoapulaisen toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi  

      1.9.2017 alkaen ja tehtävän haettavaksi julistaminen 

 50 § Laaja hyvinvointikertomus vv. 2017 - 2020  

 51 § Lähihoitajan toimen täyttäminen  

 52 § Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen aj. 10.5.- 30.8.2017 

 53 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 54 § Alkuvuoden talouden toteutuma 

 55 § Sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta perittävät  

      maksut 

 56 § Kirjoitusvirheen korjaaminen; perusturvalautakunnan pykälä  

      7.3.2017 perusturvaltk. 29 § ”yhdessä toimien – osallisuutta, 

      yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle ” –hanke, 

      hanketyöntekijän määräaikaisen toimen perustaminen, ja 

      haettavaksi julistaminen, kustannuspaikka ja ohjausryhmän 

      jäsenen nimeäminen 
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Perusturvaltk. 39 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Ehdotus:  

Lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturvaltk. 40 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Ehdotus: 

Lautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen 

pöytäkirjan. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Keinovaara ja Outi Kurkela. 
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Perusturvaltk. 41 § TUNTURIEN SOTE-PILOTTI; LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN 

JA MUONION-ENONTEKIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SELVITYS 

PERUSTERVEYDENHUOLLON SIIRROSTA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN 

JÄRJESTETTÄVÄKSI. 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Perusturvalautakunta suhtautuu asiaan 

myönteisesti. Perusturvalautakunta esittää, että perusturvajohtaja 

määrätään osallistumaan mahdollisiin neuvotteluihin 

perusturvalautakunnan edustajana.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus neuvottelee 

asiasta Muonion kunnan ja seutukunnan muiden kuntien kanssa 

toukokuun aikana.   

 

Selostus: 

Lapin sairaanhoitopiiri ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 

kuntayhtymä ovat selvittäneet perusterveydenhuollon siirtämistä 

Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Selvityksen on tehnyt 

sairaanhoitopiirin ja kuntayhtymän viranhaltijoista koostuva 

selvitysryhmä tukenaan kuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoista ja 

luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.  

Selvityksen taustalla on ollut viranhaltijahallinnon epävakaus 

Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä. 

Aikataulullisesti siirto sairaanhoitopiirille tulisi päättää kuntien 

yhdenmukaisilla päätöksillä ennen kesäkuun alkua jotta siirto 

ehditään toteuttaa niin että siitä hyödytään jos sosiaali- ja 

terveyspalvelujen siirto maakuntahallinnolle toteutuu 1.1.2019. Jos 

taas Sote-ratkaisu eduskunnassa siirtyy, siirto voidaan toteuttaa 

myöhemminkin.  

Siirto vakiinnuttaisi perusterveydenhuollon hallinnon, antaisi 

kokemusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

integraatiosta. Kustannuksiltaan siirto olisi kustannusneutraali.  

”Tunturi sotepilotti-liittymysselvityksen raportti ” esityslistan 

oheismateriaalina.  
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Perusturvaltk. 42 § CORANARIAN TARJOUS ESISELVITYKSEN TEKEMISESTÄ 

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUJEN NYKYTILASTA, VAIHTOEHDOISTA PALVELUJEN 

JÄRJESTÄMISELLE JA TUOTTAMISELLE SEKÄ SELVITYKSEN POHJALTA TEHTÄVÄ 

EHDOTUS TOIMINTAMALLISTA JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSISTA 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. Merkittiin tiedoksi, että Muonion-Enontekiön 

terveydenhuollon kuntayhtymä on päättänyt ettei kuntayhtymän 

henkilöstön työaikaa käytetä selvityksen tekemiseen. Coronaria tekee 

selvityksen sosiaalipalvelujen ja hoivan osalta syvennettynä.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta merkitsee hyväksyen tiedoksi perusturvajohtajan 

päätöksen Coronarian esityksen selvityksen tekemisestä 

sosiaalipalvelujen osalta. Perusturvalautakunta pitää suotavana, 

että myös Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä päättää 

osallistua selvitykseen asianmukaisilla päätöksillä.  

 

Selostus: 

Coronaria on tarjonnut Enontekiön kunnalle 28.4.2017 selvityksen 

tekemistä kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilasta, 

vaihtoehdoista palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle sekä 

ehdotuksen tekemistä toimintamalliksi ja sen kustannusvaikutuksista. 

Selvitystyö on tarkoitus tehdä toukokuun aikana jolloin se 

voitaisiin kunnassa käsitellä kesäkuun aikana.  

Selvitys on maksuton. Perusturvajohtaja on tehnyt 

viranhaltijapäätöksen selvityksen tekemisestä sosiaalipalvelujen 

osalta.  

Ei-julkinen Coronarian esitys esityslistan oheismateriaalina. 

Oheismateriaali on ei-julkinen Julkisuuslain 24 §:n nojalla 

(liikesalaisuus). 
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Perusturvaltk. 43 § ENONTEKIÖN KUNNAN KOTOUTTAMISSUUNNITELMA VV. 

2017 - 2021 

 

Päätös: 

Muutetun ehdotuksen mukaan.  

 

Käsittely: Perusturvajohtaja muutti esitystään kokouksessa. Muutettu 

esitys: Perusturvalautakunta hyväksyy esitetyn luonnoksen 

jatkotyöstämisen pohjaksi. Suunnitelma tuodaan myöhemmin 

perusturvalautakunnan käsittelyyn.   

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää kotouttamissuunnitelman 

kunnanhallitukselle, kunnanvaltuustolle esitettäväksi.  

 

Selostus: 

Laki kotouttamisen edistämisestä (1386/2010) mukaan kunnalla on 

yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen 

kehittämistä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta 

paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että sen palvelut 

soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava 

siitä, että palvelut maahanmuuttajille, sekä heidän kotouttamistaan 

edistävät toimenpiteet, järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan 

sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.  

 

Kunnanvaltuuston pitää hyväksyä kotouttamissuunnitelma. 

Kotouttamissuunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran 

valtuustokaudessa.  

 

Enontekiön kunta on solminut sopimuksen Ely-keskuksen kanssa 20 

kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta, josta syystä kunnan 

kotouttamissuunnitelma on syytä ajantasaistaa.  Kunnan nykyisestä 

kotouttamissuunnitelmasta on kunnanvaltuusto päättänyt 13.12.2013.  

 

Kunnan maahanmuuttovastaava, Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja 

Hannu Autto, on valmistellut kotouttamissuunnitelmaesityksen 

yhteistyössä kunnan vastuuviranhaltijoiden kanssa. Luonnos 

kotouttamissuunnitelmaksi esityslistan oheismateriaalina.  
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Perusturvalt. 44 § OSTOPALVELUSOPIMUKSEN SOLMINEN 

ASUMISPALVELUYKSIKKÖ OUNASMAJOJEN ASUNTOJEN SIIVOUKSESTA AJ. 1.6.- 

31.12.2017 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan kokeiluluontoisena vuoden loppuun.  

 

Käsittely: 

Ari Mäkitalo poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta hyväksyy ostopalvelusopimuksen solmimisen 

Rakennus Mäkitalo Oy:n kanssa Ounasmajojen asumispalveluyksikön 

asuntojen siivouksesta kokeiluna aj. 1.6.- 31.12.2017. 

Kotisiivoustyötä ostetaan 15 tuntia kuukaudessa. 

Kokeilun tavoitteena on vapauttaa työaikaa kunnalta edellytettyyn 

kotipalvelun muutostyöhön, ja kotipalvelun kehittämistyöhön. 

Kokeilun tulokset raportoidaan loppuvuonna perusturvalautakunnalle.  

Ostopalvelusopimus ei aiheuta muutosta asiakkaan asiakasmaksuihin. 

Muutoksesta tiedotetaan asiakkaille toukokuun aikana.  

Hankinta suoritetaan perusturvalautakunnan 

käyttösuunnitelmapäätöksessään kotipalveluun varaaman määrärahan 

puitteissa.  

 

Selostus: 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tukipalvelun; 

kotisiivouksen, palvelutuottajaksi rekisteröityneen Rakennus 

Mäkitalo Oy:n kotisiivouksen vastuuhenkilön Taru Mäkitalon kanssa on 

keskusteltu Ounasmajojen kotisiivouksesta. Ounasmajojen 

asumispalveluyksikössä asukkaan asunto voidaan siivota kunnan 

toimesta ellei asiakkaalla ole itsellä mahdollisuuksia järjestää 

siivousta tai mahdollisuutta käyttää yksityistä palveluntuottajaa. 

Ounasmajoilla siivous on sisältynyt kotipalvelumaksuun eikä siitä 

ole peritty kotipalvelun siivouksesta määrättyä tukipalvelumaksua 38 

€ /tunti, koska kyseessä ovat paljon apua ja tukea tarvitsevat 

Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen asukkaat.  

 

Kotipalvelujen sisältöä kehitetään voimallisesti; Hallituksen 

kärkihanke edellyttää vanhuspalveluissa muutosta vaikuttaviksi, 

kotona asumista tukeviksi palveluiksi. Lapissa kunnat osallistuvat 

kotipalvelujen yhtenäistämiseen, ja kehittämiseen ”Toimiva 

kotihoito”-hankkeessa.  Kunta on yhdessä järjestöjen kanssa hakenut 

”Voimaa vanhuuteen ”-ohjelmaan jossa pyritään vanhusikäisten 

toimintakyvyn edistämiseen liikunnalla. Kehittämistyöhön tarvitaan 

henkilöstön työaikaa, jota siivoustyön ostaminen vapauttaisi.  

 

Rakennus Mäkitalo Oy:n tarjous esitetään kokouksessa.  Hinta alittaa 

pienhankinnan rajan, joten kunnan hankintasäännön mukaan tarjousten 
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pyytäminen ei ole välttämätöntä. Rakennus Mäkitalo Oy on kunnassa 

ainoa yksityiseksi Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun 

tukipalvelun tuottajaksi rekisteröitynyt yritys.  
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Perusturvaltk. 45 § KUNNIAMERKKIESITYKSET 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja ilmoitti että kunnanhallitus ratkaissut asian 

viime kokouksessaan. 

 

Ehdotus:  

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus:  

Lapin aluehallintovirasto pyytää kunnilta esityksiä tulevana 

itsenäisyyspäivänä myönnettävien kunniamerkkien saajiksi 15.5.2017 

mennessä.  

 

Lapin aluehallintovirasto painottaa, että kunniamerkkiesityksissä 

tulee henkilökohtaiset ansiot perustella hyvin. Pelkästään virka- ja 

palvelusvuodet tai virka-asema eivät voi olla kunniamerkin 

myöntämisen perusteena, vaan perusteluissa lähtökohtana tulee olla 

keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on 

osoittanut omalla ammattialueellaan tai huomattavissa 

yhteiskunnallisissa tehtävissä.  
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Perusturvaltk. 46 § ANNI-MARJA VANHAPIHAN HAKEMUS TYÖAJAN 

MUUTTAMISESTA OSA-AIKAISEKSI (75 %) AJ. 5.6.2017 - 31.3.2018 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää Anni-Marja Vanhapihalle osa-aikaisen 

työajan, 75 % kokoaikaisesta työajasta, aj. 5.6.2017 - 31.3.2018. 

 

Selostus: 

Anni-Marja Vanhapihan kanssa on solmittu työsopimus saamenkielisen 

kotiavustajan/lähihoitajan työstä 31.3.2018 saakka. Anni-Marja 

Vanhapiha on hakenut työajan muuttamista osa-aikaiseksi (75 % 

kokoaikaisesta työajasta) aj. 5.6.2017 - 31.3.2018.  
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Perusturvaltk. 47 § SAAMENKIELISEN KOTIAVUSTAJAN/LÄHIHOITAJAN OSA-

AIKAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta päättää että saamenkielisen 

kotiavustajan/lähihoitajan osa-aikaisuuden ajalle yritetään löytää 

sijainen sosiaalitoimen tai kunnan järjestelyillä tai osa-aikaisen 

sijaisuuden auki julistamisella. Jos tämä ei tuota tulosta, 

perusturvalautakunta esittää Saamelaiskäräjille että osa-

aikaisuudesta johtuvan palkkasäästön osalta myönnettyä 

valtionavustusta voidaan käyttää vuodeosaston vastuuhoitajan 

palkkausmenoihin. 

 

Selostus: 

Kotipalvelussa on tarve saada saamenkielisen kotiavustajan 

/lähihoitajan osa-aikaisuuteen sijainen. Saamenkielisen henkilöstön 

rekrytointi on vaikeaa. Kunnan palveluksessa on 

saamenkielentaitoista henkilöstöä. Tarkoitus olisi selvittää olisiko 

joku heistä kiinnostunut siirtymään kotipalveluun työhön osa-

aikaisesti. Siirtyvän henkilön osalta selvitettäisiin voitaisiinko 

tämän tilalle saada sijainen.  
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Perusturvaltk. 48 § OSASTOAPULAINEN ELMA VUONTISJÄRVEN 

IRTISANOUTUMINEN VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYMISEN VUOKSI 1.9.2017 

ALKAEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta myöntää Elma Vuontisjärvelle eron 

osastoapulaisen tehtävästä 1.9.2017 alkaen vanhuuseläkkeelle 

siirtymisen vuoksi.  

 

Perusturvalautakunta kiittää Elma Vuontisjärveä tämän Enontekiön 

kunnan hyväksi tekemästä työstä ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä.  
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Perusturvaltk. 49 § OSASTOAPULAISEN TOIMEN MUUTTAMINEN LÄHIHOITAJAN 

TOIMEKSI 1.9.2017 ALKAEN JA TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Luppokodin osastoapulaisen toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi ja 

julistetaan haettavaksi. 

 

Selostus: 

Nykyiset valvontaohjeet edellyttävät, että hoiva-asumisessa kaikissa 

vuoroissa on työssä lähihoitajan tutkinnon tai vastaavan 

vanhamuotoisen tutkinnon, suorittanut henkilö, joka on merkitty 

terveydenhuollon ammattihenkilöksi Valviran pitämään rekisteriin. 

Luppokodilla yövalvonnan järjestäminen edellyttää että hoitajan 

työssä toimii pääosin lähihoitajia. 

 

Lähihoitajan tutkinnon suorittaneen palkkausmenot ylittävät 

osastoapulaisen palkkausmenot n. 4000 € /vuosi huomioiden 

erilliskorvaukset.  
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Perusturvaltk. 50 § LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS VV. 2017 - 2020  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

Perusturvalautakunta esittää, että kunnanhallitus valmistelee laajan 

hyvinvointikertomuksen ja tulevan valtuuskauden tavoitteet ja 

toimenpiteet, kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

 

Perusturvalautakunta toteaa, että sähköisen hyvinvointikertomuksen 

tilasto-osion ja Lapin sosiaali- ja terveysyhdistys ry:n kokoaman 

kuntalaiskyselyn pohjalta valtuuston kuluneelle valtuustokaudelle 

asettamia tavoitteita ei ole saavutettu.  

Kunnan ikärakenteen vinoutumaa ei ole saatu korjattua vaan syntyvyys 

ja lapsiperheiden osuus on edelleen alentunut. Työvoiman määrä on 

valtuustokaudella alentunut. 

Sairastavuusindeksien mukaan sairastavuus hivenen vähentynyt, mutta 

edelleen Enontekiön kuntalaiset sairastavat ns. elintapasairauksia 

yleisemmin kuin Lapin maakunnan asukkaat keskimäärin. 

Työllisyyden osalta työttömyyttä on voitu alentaa, mutta osittain 

tämä johtuu työvoiman määrän vähentymisestä, kun ns. suurten 

ikäluokkien siirtyminen vanhuuseläkkeelle on alkanut. Kunnan 

pienituloisuusaste on vähentynyt, mutta on edelleen korkeampi kuin 

Lapin maakunnassa.  

Saamenkielisten palvelujen osalta on valtuustokaudella edetty, mutta 

kehittämistä edelleen tarvitaan. 

 

Perusturvalautakunta esittää tulevan valtuustokauden tavoitteiksi: 

 

Lapsiperheiden ja työikäisen määrää suhteessa vanhuseläkeikäisten 

määrään pyritään kasvattamaan. Tämä edellyttää, että kunnassa 

työpaikat lisääntyvät ja työikäisten tulotaso nousee.   

 

Tavoitteena ns. elämäntapasairauksia sairastavien määrän laskeminen. 

Keinoina liikunnan lisääminen, ylipainon vähentäminen ja tupakoinnin 

vähentäminen. Perusturvalautakunta esittää että kunta käsittelee 

uudelleen ”Savuton kunta ”-ohjelmaan liittymisen v. 2018 siten, että 

liittymistä sekä tupakoinnin vähentämisen muita keinoja käsitellään 

v.2017 henkilöstön kokouksissa, luottamushenkilöiden seminaarissa 

sekä kuntalaiskokouksessa.  Ylipainon vähentämisen osalta esitetään 

että esille nostetaan myös Enontekiön terveellisiä elintarvikkeita; 

marjat, kalat ja poronliha, sekä pyritään yhteistyöhön kaupan ja 

elintarviketuottajien kanssa terveellisen ruuan tarjonnan ja 

hyödyntämisen lisäämiseksi. Yhteistyöhön yhdistysten ja seurakunnan 

kanssa terveyden edistämisessä pyritään. 

 

Tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollinen 

rakenne joka kuluneen valtuustokauden rakennetta tehokkaammin 
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mahdollistaa aktiivisen ja vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen.   

 

Perusturvalautakunta esittää, että kunnan hallintokunnat ottavat 

kantaa tavoitteisin ja toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi ennen 

kunnanhallituksen käsittelyä.  

 

Selostus: 

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa 

terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä sekä 

kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan 

kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja 

hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava 

valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran 

valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan 

on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin 

olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukeva toimenpiteet ja 

käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointiosoittimia.  

 

Kunnassa on käytössä ns. sähköinen hyvinvointikertomus. Laajan 

hyvinvointikertomuksen perustana oleva tilastotieto on nähtävissä 

osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi. Hyvinvointikertomus vaatii 

tunnuksia jotka saa sosiaalitoimiston toimistosihteeri Teija 

Kelottijärveltä. 

Esityslistan oheismateriaalina Lapin sosiaali- ja 

terveysturvayhdistyksen toteuttaman kuntalaiskyselyn alustavat 

tulokset.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
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Perusturvaltk. 51 § LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 

 

Ehdotus: 

Lähihoitajan toimeen, ensisijaisena sijoituspaikkana Luppokoti, 

valitaan lähihoitaja Heli Kunttu; neljän kuukauden koeajalla. 

 

Käsittely:  

Perusturvajohtaja ilmoitti, että Vappu Kelottijärvi ilmoittanut että 

hakenut lähihoitajan tointa. Hakemus on saapunut määräajassa. 

Sosiaalitoimistossa oli virheellisesti ymmärretty, että hakemus 

koskee vain sijaisuutta. Perusturvajohtaja totesi että Vappu 

Kelottijärvellä ei täytä toimeen vaadittua kelpoisuusvaatimusta.  

 

Selostus: 

Lähihoitajan toimi, ensisijaisena sijoituspaikkana Luppokoti, on 

ollut haettavana. Määräaikaan mennessä tointa hakivat lähihoitaja 

Heli Kunttu ja Natalia Rettieva-Heponen. Heli Kunttu täyttää 

vaaditun kelpoisuuden. Hän on toiminut Luppokodissa huhtikuussa 

sijaisena. 
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Perusturvaltk. 52 § LÄHIHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN AJ. 10.5.- 

30.8.2017 

 

Päätös: 

Lähihoitajan sijaisuuteen valittiin aj. 10.5.- 30.8.2017 Vappu 

Kelottijärvi. 

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa ehdotuksenaan, että 

sijaisuuteen valitaan Natalia Rettieva-Heponen. Perusteena 

esitykselle: Natalia Rettieva-Heposella on pisin työkokemus 

Luppokodin työstä.  Ulla Keinovaara esitti, että sijaisuuteen 

valitaan Vappu Kelottijärvi. Koska kokouksessa tehtiin esittelijän 

esityksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja esitti, että asiassa 

suoritetaan suljettu lippuäänestys. Kukin lautakunnan jäsen 

kirjoittaa äänestyslipukkeeseen hakijoista sen nimen jonka haluaa 

tulevan valituksi sijaisuuteen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat 

ääntenlaskijoina. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirjantarkastajat totesivat että äänestyksessä Vappu 

Kelottijärvi sai kolme ääntä ja Natalia Rettieva-Heponen kaksi 

ääntä. Puheenjohtaja totesi että sijaisuuteen aj. 10.5.2017 -

30.8.2017 on tullut valituksi Vappu Kelottijärvi.   

 

Ehdotus: 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus: 

Lähihoitajan sijaisuus Luppokodilla on ollut haettavana. Määräaikaan 

mennessä sijaisuutta hakivat Vappu Kelottijärvi ja Natalia Rettieva-

Heponen. Kummallakaan ei ole toimeen edellytettyä tutkintoa.  
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Perusturvaltk. 53 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi.  

 

Merkitään tiedoksi: 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemen päätös 44/2017: 

Hanketyöntekijän valinta hankkeeseen ”Yhdessä toimien – 

osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle” 

aj. 1.5.2017- 31.8.2019.  

 

Ehdotus: 

Kuntalain perusteella tehdyt viranhaltijapäätökset 2.5.2017 saakka 

- perusturvajohtaja 

- saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

- sosiaaliohjaaja 

- Luppokodin vastaava hoitaja  

Päätöksiin voi tutustua ennen kokousta kunkin viranhaltijan 

työhuoneessa virka-aikana. 

   

Enontekiön kunnanhallitus:  

Lyhennysote Enontekiön kunnanhallituksen 26.4.2017  

pöytäkirjasta 133 §:stä  

Enontekiön kunta hakee Ikäinstituutin ”Voimaa vanhuuteen” 

mentorointiohjelmaan. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 

- Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2017.  

Ohjeet esityslistan oheismateriaalina.  

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 99 § 20.3.2017 Selvityksen tekeminen perusterveydenhuollon 

järjestämisestä Muonion ja Enontekiön kunnassa 

 

Enontekiön kunnanhallitus  

- Khall 113 § 29.3.2017 Tukipalveluiden määrärahojen siirto 

 

Enontekiön kunnanvaltuusto  

- Kvalt 14 § Luottamushenkilöiden palkkiosäännön uusiminen 

 

Valvira 3.3.2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Valvira 9.3.2017 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

 

Valvira 9.3.2017 

- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta 
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Valvira 11.4.2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Valvira 24.4.2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 

lopettaminen 

 

Aluehallintovirasto 15.3.2017 

- Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava 

lisäkorvaus vuonna 2017 

 

Aluehallintovirasto 21.4.2017 

- Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan vuonna 

2017 

 

Aspa-säätiö sr 16.3.2017 

- Vuokrankorotus/ As Oy Enontekiön Hetanranta huonenro A 8 

 

Särkijärven majat 

- Tarjous/ perheleiri 3.- 6.7.2017 

 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 7.- 8.9.2017 Levillä 

 

Muonion-Enontekiön avohoitokäynnit tammi - maaliskuu 2017 

 

Valvira 4.5.2017 

- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 

muuttaminen 

 

Valvira 4.5.2017 

- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 
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Perusturvaltk. 54 § ALKUVUODEN TALOUDEN TOTEUTUMA 

 

Päätös: 

Merkitään tiedoksi. 

 

Käsittely: 

Perusturvajohtaja esitti kokouksessa arvionaan:  

Toteutuma näyttää siltä, että palkkausmenot toteutuvat varatun 

mukaan jos kesällä ei jouduta paljon käyttämään sijaisia. 

Palvelujen ostossa sosiaalipalvelujen puolella ylitysvaara. 

Ylityksen syytä selvitellään sosiaalitoimistossa. Osittain kyse 

siitä että Terveydenhuoltolain mukaisessa laitoshoitoa on voitu 

vähentää, mikä lisännyt halvemman Sosiaalihuoltolain mukaisen 

palveluasumisen kustannuksia. Erikoissairaanhoito toteutunut kuten 

viime vuonna.  

Tulojen toteutuma asiakasmaksujen osalta kahdelta kuukaudelta mutta 

kertymä jonkin verran alempi kuin vastaava kertymä v. 2016.  

 

Ehdotus: 

Katsaus talouden toteutumaan merkitään tiedoksi. Katsaus esitetään 

kokouksessa.  
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Perusturvaltk. 55 § SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISESTA PALVELUASUMISESTA 

PERITTÄVÄT MAKSUT 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus:  

Perusturvalautakunta täsmentää Sosiaalihuoltolain mukaisen 

palveluasumisen asiakasmaksusta seuraavaa: 

Palveluasumisen palvelusta peritään samoin perustein kuin 

kotipalvelusta. 

 

Selostus: 

Sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista on hankittu yksityisiltä 

palveluntuottajilta. Asiakasmaksun osalta on haluttu täsmennystä.  
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Perusturvaltk. 56 § KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN; 

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PYKÄLÄ 7.3.2017 Perusturvaltk. 29 § ”YHDESSÄ 

TOIMIEN – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia 

saamelaisalueelle” –HANKE, HANKETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN 

PERUSTAMINEN, JA HAETTAVAKSI JULISTAMINEN, KUSTANNUSPAIKKA JA 

OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN NIMEÄMINEN 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus: 

Hallintolaki 434/2003 51 §:n (kirjoitusvirheen korjaaminen) nojalla 

perusturvalautakunta korjaa päätöksensä lauseen vuosiluvun osalta. 

”Perusturvalautakunta perustaa määräaikaisen hanketyöntekijän toimen 

ESR-hankkeeseen ”Yhdessä” aj. 1.3.2017 - 31.8.2018. 

Hanketyöntekijä työskentelee hankkeessa ERS-rahoitessa, ”Yhdessä 

toimien ” jonka hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-

ammattikorkeakoulu. ” 

 

Hanke toteutetaan aj. 1.3.2017- 31.8.2019, joten päätös korjataan 

muotoon.  

”Perusturvalautakunta perustaa määräaikaisen hanketyöntekijän toimen 

ESR-hankkeeseen ”Yhdessä” aj. 1.3.2017 - 31.8.2019. 

Hanketyöntekijä työskentelee hankkeessa ERS-rahoitessa, ”Yhdessä 

toimien ” jonka hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-

ammattikorkeakoulu.” 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05  

 

 


