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Sosiaalilautakunta 
 18.2.2016  
 
Sosiaalilautakunnan kokous 18.2.2016 klo 17:00 – 18.40 
 
 
pykälät otsikko 

 

1. Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös 

2. Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano ja käyttösuunnitelma  
 

3. Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman toteutumisen arviointi ajal-
ta 1.12.2014-31.12.2015 
 

4. Sosiaalihuollon asiakasmaksujen tarkistus 
 

5. Marjapaikan henkilöstön kirje sosiaalilautakunnalle 
 

6. Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen   
 

7. Kahden kotipalvelun lähihoitajan toimien haettavaksi julistaminen 
 

8. Toiminnanohjaajan toimen haettavaksi julistaminen 
 

9. Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Merikratos Oy 
 

10. Tiedoksi merkittävät asiat 
 

11. Muut esille tulevat asiat 
 

12. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 
 

13. kokouksen päättäminen 
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SOSIAALILAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
Aika To 18.2.2016 klo 17:00 – 18.40 

Paikka Sosiaalitoimisto 
Kokoushuone 

Läsnä x Vuollo Markku  puheenjohtaja  
 - Korhonen Jukka varajäsen 
 x Seppänen Pekka  varapuheenjohtaja  
 - Leskinen Tuulikki varajäsen 
 - Hietala  Sari  jäsen  
 x Ahoniemi Ritva-Liisa varajäsen 
 - Liikavainio Timo  jäsen  
 x Malila Kari varajäsen 
 - Muotka Annika  jäsen  
 x Ahola Elina varajäsen 
 x Niemelä Reija  jäsen  
 - Palojoensuu Outi varajäsen 
 x Tolvanen Teuvo  jäsen  
 - Friman Manu varajäsen 
    
 x Lehtimäki Raija kh:n edustaja 
 x Salminen Päivi sosiaalijohtaja 
 - Hartojoki Sirpa kunnanjohtaja  
 - Silén Sakari khall. pj 
    
    
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Asiat 
 

1-13, § 1-13 

Pöytäkirjan  
tarkastustapa 
 

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Ahola ja Teuvo Tolvanen. 

Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja  
varmennus 
 

 
 
 
Markku Vuollo 
puheenjohtaja 

 
 
 
Päivi Salminen 
pöytäkirjanpitäjä 

 
Pöytäkirjan tarkastus 

 
Muonio 18.2.2016 kokouksen jälkeen. 
 

  
Elina Ahola 

 
Teuvo Tolvanen 
 

Pöytäkirja on ollut  
yleisesti nähtävänä 

Kuukauden ensimmäinen arkimaanantai 7.3.2016 klo 11.00 - 15.00 
sosiaalitoimistossa § 1-13. 
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Asia 1 § 1 
Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös 
 

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma toteutui pääosin suunnitelman 
mukaisesti. Toimintakertomus liitteenä 1 . 
 
Tilinpäätös 2015 on vielä osittain keskeneräinen. Esityslistan laa-
dinnan ajankohdan perusteella voidaan todeta että sosiaalitoimi 
kokonaisuutena on pysynyt hyvin talousarvion raameissa. Toimin-
takate on alittunut 49.701 euroa.   
 
Tehtävätasolla hallinto ylittyi 4.632 eur, sosiaalityö ylittyi 2.610 
eur, vanhustyö alittui 3.669 eur ja vammaispalvelut alittuivat 
53.274 eur. Tilinpäätöksessä suurimmat poikkeamat alkuperäi-
seen talousarvioon verrattuina tapahtuivat työmarkkinatuen kun-
taosuuden kasvussa ja Kolpeneen kuntayhtymän palveluiden os-
ton ennakoitua pienempänä toteutumisena.  
 
 
 Liittenä 2  tilinpäätös 2015 esityslistan valmisteluvaiheen mukai-
sin tiedoin. 
 
 

Esitys Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalitoimen toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen vuodelta 2015. 

 
Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 
 

 
 
 
Jakelu Kunnanhallitus 

Taloussihteeri 
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Asia 2 § 2 
Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano ja käyttösuunnitelma 
 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt toimintasuunni-
telman 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018, vuosi 
2016 on talousarviovuosi.   

Sosiaalitoimen talousarvion sitovuustasot valtuustotasolla ovat 
sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö ja kotipalvelu, 
vammaispalvelu ja terveystoimi.  

Terveystoimi on valtuuston päätöksellä 14.12.2015, 65 § siirretty 
sosiaalitoimeen. Terveystoimen siirron tavoitteena on vahvistaa 
vuorovaikutusta ja omistajaohjausta terveydenhuollon suuntaan. 
Samalla varaudutaan tulevaan sote-muutokseen (kh 8.12.2015, 
291§). 

Toimistoyksikkö on purettu vuoden 2016 alusta alkaen, kunnan-
valtuuston päätös 14.12.2015, 65§, mikä tarkoittaa että sosiaali-
toimessa työskennellyt toimistosihteeri on siirtynyt sosiaalilauta-
kunnan alaiseksi työntekijäksi.  

Kunnanhallitus on 8.2.2016, asia 6 päättänyt täytäntöönpano-
ohjeista talousarviovuodelle 2016, liite 1.   

Sosiaalitoimella ei ole tiedossa olevia tarpeita muuttaa valtuuston 
hyväksymää talousarviota käyttösuunnitelman hyväksymisen yh-
teydessä.  Käyttösuunnitelma kustannuspaikkatasolla, liite 2.   
Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä tulee 
tarkistaa, esitys liite 3. 

 

Esitys Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalitoimen käyttösuunnitelman, 
liite 2 ja laskujen tarkastajat ja hyväksyjät ja heidän varahenkilön-
sä, liite 3. 

Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 

 

Jakelu Taloussihteeri 
Toimistosihteeri, laskujen käsittely 
Laskujen hyväksyjät ja tarkastajat  
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Asia 3 § 3 
Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman toteutumisen arviointi ajalta 1.12.2014-
31.12.2015 
 

Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 13.10.2014, 34§. Suunnitelma on laadittu 
Ikäihminen toimijana –hankkeessa. 
 
Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitel-
ma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervey-
den, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä 
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon jär-
jestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava ko-
tona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunni-
telma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suun-
nitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuus-
tokausittain. 

 
Sosiaalilautakunta on hyväksynyt Ikääntyneiden palveluiden jär-
jestämissuunnitelman 6.3.2014. Hyväksyessään suunnitelman 
sosiaalilautakunta päätti painottaa seuraavia näkökulmia: 

 
- -Palvelurakenteen muuttaminen kohti kotiin annettavia palveluita 

ja osana rakennemuutosta tehostetun asumispalveluyksikön val-
mistuminen.  
 

- Vanhuksille sopivien vuokra-asuntojen lisääminen.  
 

- Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työtavan jatkuva kehit-
täminen arkipäivän työssä. 

 
Sosiaalilautakunta päätti, että suunnitelmassa esitetyt tavoitteet 
ovat pohjana talous- ja toimintasuunnitelman laadinnassa ja nii-
den toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. 
Arviointi ajalta 1.12.2014-31.12.2015 liite 1.  
 

 
Suunnitelman toteutuminen kokonaisuudessaan arvioidaan val-
tuustokauden päätyttyä. 
 
Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014-2017 on  
luettavissa kunnan internet-sivulla osoitteessa 
www.muonio.fi/hallinto/sosiaaliosasto/kotipalvelu ja vanhustyö.  
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Esitys Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteen 1. Ikääntyneiden palveluiden 
järjestämissuunnitelman toteutumisen arviointi ajalta 1.12.2014-
31.12.2015 

 

Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 

 

 
Jakelu Kunnanhallitus 
  Tekninen lautakunta 
  Sivistyslautakunta 
  Elinkeinolautakunta 
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Asia 4 § 4 
Sosiaalihuollon asiakasmaksujen tarkistus 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä 
on korotettu vuoden vaihteessa. Oheismateriaalina  on yhteenve-
to sosiaalihuollon asiakasmaksuista 2016. 
 
 
Maksuja ja tulorajoja on tarkistettu laissa säädetyillä, joka toinen 
vuosi voimaantulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia 
asiakasmaksuja on korotettu 27,5 % erilliskorotuksella hallitusoh-
jelman mukaisesti. 
 
Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismak-
su. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismak-
sujen rajoissa kuuluu kunnan harkintavaltaan. 
 
Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä on tarkistettu maksukattoa, 
omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Vuoden 2016 alusta luki-
en kansaneläkeindeksin mukaan korotettaviin euromääriin on tul-
lut n. 1,74 %:n korotus ja työeläkeindeksin mukaan korotettaviin 
n. 1,78 %:n korotus. 

Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään säännöllisen 
kotipalvelun kuukausimaksun enimmäismaksuprosentit ja kuu-
kausitulorajat.  Kuukausitulorajoja on nostettu 1.1.2016. Enim-
mäismaksuprosentit pysyvät samana. 

Sosiaalilautakunta on vahvistanut säännöllisen kotipalvelun kuu-
kausimaksun maksuprosentit ja niihin sisältyvät palvelun määrät 
3.2.2014 § 69. Säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut on tarkis-
tettu 1.1.2016 alkaen tulorajojen muutoksesta johtuen. 

 

Kunnanvaltuusto on vuoden 2016 talousarviossa edellyttänyt että 
palvelutuotannon maksut ja taksat tarkistetaan säännöllisesti. 
 

Kunnan päätettävissä olevia maksuja ovat tilapäisestä kotipalve-
lusta, palveluasumisesta sekä tukipalveluista perittävät maksut. 

- sosiaalilautakunta on vahvistanut tilapäisen kotipalvelun asia-
kasmaksun perusteet 11.5.2010 § 13 ja tarkistanut perittävää 
maksua 14.11.2013 § 64. Asiakasmaksu on käynnin kestoon 
perustuva tasasuuruinen maksu. 
 

- sosiaalilautakunta on vahvistanut palveluasumisen asiakas-
maksujen perusteet 29.7.2010 § 23 ja 14.11.2013 § 64 vahvis-
tanut hoitomaksuun yhden maksuluokan lisää ja tarkistanut 
maksuprosentteja.  
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- tilapäiselle palveluasumiselle ja tukipalveluille on vahvistettu 

tasasuuruiset asiakasmaksut 

 

Esitys Kunnan päätettävissä oleviin tasasuuruiset asiakasmaksuihin ei 
tehdä indeksikorotusta vaan tehdään 27,5 prosentin erilliskorotus. 

Erilliskorotus tehdään  

1. tilapäisen kotipalvelun käyntimaksuihin 

 

palvelun määrä käyntihinta 2015 käyntihinta 2016 

0 – 1 h 8,30 €/käynti 10,60 €/käynti 

yli 1 – 2 h 11,10 €/käynti 14,15 €/käynti 

yli 2 – 3 h 13,50 €/käynti 17,20 €/käynti 

yli 3 – 4 h 15,30 €/käynti 19,50 €/käynti 

yli 4 – 5 h 19,40 € / käynti 24,75 €/käynti 

yli 6 – 8 h 25,80 €/käynti 32,90 €/käynti 

 

2. tehostetun palveluasumisen ylläpitokorvaukseen, joka nousee 
47 eurosta 60 euroon. 
 

3. tilapäisen palveluasumisen päivä- ja yöhoidon maksuun, jotka 
nousevat 16,10 eurosta 20,50 euroon/pv. Päivähoito saa kes-
tää enintään 12 tuntia ja sen tulee ajoittua klo 8:00 – 20.00 vä-
liselle ajalle. Yöhoito saa kestää enintään 12 tuntia ja sen tu-
lee ajoittua klo 20:00 – 8:00 väliselle ajalle. Jos tuntimäärät 
ylittyvät, peritään tilapäisen palveluasumisen vuorokausihinta. 

 
4. saunamaksuun, joka nousee 5 eurosta 6,40 euroon/käynti 

 
5. Tilapäisen asumispalvelun vuorokausihintaan, joka nousee 24 

eurosta 30,60 euroon/vrk. 
 
Muita maksujen muutoksia 
 
1. Jos tilapäinen palveluasuminen on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 

kolme kuukautta, muuttuu hoitomaksu tulosidonnaiseksi ja 
määräytyy samalla tavalla kuin tehostetussa palveluasumises-
sa. Hoitomaksun lisäksi asiakas maksaa ruokapaketin hin-
nan/vrk ja ylläpitokorvauksen 100 €/kk. Ylläpitomaksuun sisäl-
tyy asuminen, yhteisten tilojen ylläpidosta aiheutuvia kuluja ku-
ten yhteisten tilojen pesukoneen käyttö, siivous, hygienia tuot-
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teet, siivousvälineet, ja -tarvikkeet, vaatehuolto, yhteiseen 
käyttöön tulevat lehdet yms. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet asia-
kas ostaa itse. 
 
Jos asiakas on ollut ennen 1.4.2016 kolme kuukautta yhtäjak-
soisesti tilapäisessä palveluasumisessa, muuttuu maksu 
1.4.2016 alkaen edellä mainitun mukaiseksi. 

 
2. Turvapuhelimen ja lisälaitteiden vuokra peritään asiakkaalta 

sen mukaisesti, mitä palvelu tulee kunnalle maksamaan. Tur-
vapuhelimen vuokra muuttuu 12 eurosta 18 euroon ja lisälait-
teiden vuokra 7,45 eurosta 14,50 euroon/kk. 

 
3. Suihkumaksu korotetaan vastaamaan paremmin palvelusta 

aiheutuneita kustannuksia. Suihkumaksu nostetaan 3 eurosta 
5 euroon. 

 

Uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.4.2016. 

 

 

Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 

 

 

 

Jakelu Säännöllisesti maksullisten sosiaalipalveluiden piirissä olevat 
henkilöt 
Vanhustyön ohjaaja 
Vanhuspalveluiden vastuuhenkilöt  
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Asia 5 § 5 
Marjapaikan henkilöstön kirje sosiaalilautakunnalle 
 
 

Palvelukeskus Marjapaikan työntekijät ovat osoittaneet sosiaali-
lautakunnalle kirjeen, jossa he kertovat huolensa yksikön resurs-
sipulasta, omasta jaksamisestaan ja etteivät asiakkaat saa hoitoa, 
mitä tarvitsevat. Kirje liitteenä.    

Palvelukeskus Marjapaikassa on 15 tehostetun palveluasumisen 
paikkaa ja kolme tilapäistä hoitopaikkaa, kerrallaan asukkaita on 
18 henkilöä ympärivuorokautisessa hoidossa. Lisäksi Marjapai-
kassa on kolme säännöllistä avopalveluasiakasta ja yksikössä jär-
jestetään palvelupäivät ja vapaaehtoisten päivät. 

Useat asukkaista ovat vaikeasti muistisairaita, heillä on käy-
töshäiriöitä ja hoitajan läsnäolo on välttämätöntä jotta elämä sujuu 
rauhallisesti. Osa asukkaista tarvitsee osissa hoitotoimia kahta 
hoitajaa, hoidontarve on lisääntynyt vuoden aikana. 

Valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen henkilöstön vä-
himmäismääräksi on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. 
Korkeampi vaihtoehto vähimmäismitoitukseksi (0,6) on suositelta-
va silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita 
tai kun hoitoympäristön koko tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat 
henkilökunnan lisätarpeita. Hyvä hoitohenkilökunnan mitoitus on 
ympärivuorokautisessa hoidossa 0,7-0,8 hoitajaa/asukas. Hoito-
henkilökunnan lisäksi tarvitaan toimintayksikössä muuta henkilö-
kuntaa noin 0,1-0,15 työntekijää asukasta kohden. Muun henkilö-
kunnan määrään vaikuttavat muun muassa se, miten ruokahuolto, 
pyykkihuolto ja siivous on järjestetty. Henkilöstö on jaettava työ-
vuoroihin siten, että asukkaan mahdollisuus normaaliin elämään 
ja tarvittavaan hoivaan turvataan kaikkina vuorokauden aikoina. 
(Lapin Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 12.6.2014) 

Marjapaikan vastuuhenkilö käyttää työajastaan 50 % hallintoon ja 
50 % hoitotyöhön. Lähihoitajia on 8,5, laitosapulaisia 2, vaikea-
vammaisen henkilökohtaisia avustaja 1, siivooja 40%.  Laskennal-
linen minimi henkilöstömitoitus 0,5 toteutuu koska 18:aa asukasta 
kohti on 9 hoitajaa. 

Ongelmat kärjistyvät erityisesti viikonloppuisin ja arkipyhinä, jolloin 
iltavuorossa on vain kaksi työntekijää. Kun molemmat hoitajat 
ovat varattuina yhden kahta hoitajaa vaativan asukkaan hoitoon, 
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muiden asukkaiden tarpeisiin ei pystytä vastaamaan. Kun vuoros-
sa on vain kaksi hoitajaa, riskit kasvavat. 

Henkilökunnan kirjeessään kertomia ongelmia on pyritty käytettä-
vissä olevin keinoin helpottamaan. Ongelmia on käsitelty henkilö-
kuntapalavereissa ja on pohdittu eri vaihtoehtoja. Vanhustyön oh-
jaaja ja sosiaalijohtaja ovat omalta osaltaan olleet mukana on-
gelmien käsittelyssä.  

Henkilökunnan kehittämispäivänä luotiin moduulityönjako, jonka 
avulla yksikön työtehtävien järjestämistä on selkiytetty. Muina rat-
kaisuina on pohdittu mm. seuraavia vaihtoehtoja: 

- Lääkkeenjaon siirtäminen yötyöksi tai annosjakeluun siirtymi-
nen. Tästä on luovuttu koska yöaikaisessa lääkejaossa virhe-
riski kasvaa ja annosjakelun kustannus on korkea. 

- Tilapäishoidon rajoittaminen vain arkipäiviin. Luovuttu ajatuk-
sesta koska ratkaisu ei ole realistinen, kaikille halukkaille ei 
vuorottelua saada nytkään järjestymään ja tilapäisasumisen 
paikalla on kaksi vanhusta, jotka odottavat tehostetun palvelu-
asumisen paikkaa. 

- Työvuorojen järjestäminen siten, että viikonloppuiltaisin, aat-
toina ja arkipyhinä on kolme työntekijää. Lisää jonkin verran 
erilliskorvauskustannuksia. 

- Asukkaiden siirtyminen hoidontarpeen kasvaessa vuodeosas-
tolle. 

Esitys  Viikonloppuiltoihin järjestetään sisäisin työvuorojärjestelyin kol-
mas työntekijä.   

Vanhuspalveluihin laaditaan kriteerit, joiden avulla määritellään 
perusteet, milloin henkilön palvelutarve edellyttää säännöllistä ko-
tiin annettavaa palvelua, tehostettua palveluasumista tai vuode-
osastohoitoa.  

Kriteerit laaditaan työryhmässä, johon sosiaalitoimesta kuuluvat 
vanhustyönohjaaja Pirkko Kuru (puheenjohtaja ja koollekutsuja), 
Palvelukeskus Marjapaikan vastuuhenkilö Kati Korva (työryhmän 
sihteeri) ja Ojusniityn vastuuhenkilö Kati Sirkka.  

Terveydenhuoltoa pyydetään nimeämään työryhmään 2-3 edusta-
jaa 15.3 mennessä. 
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Työryhmän tulee saada kriteerit valmiiksi lokakuun 2016 loppuun 
mennessä. 

 
Päätös Sosiaalilautakunta  hyväksyi esityksen lisäten sosiaalityöntekijä 

Riikka Ylisaukko-Ojan työryhmän jäseneksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu Lähihoitaja Airi Seppälä (1. allekirjoittaja) 

Vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru 
Palvelukeskus Marjapaikan vastuuhenkilö Kati Korva 
Ojusniityn vastuuhenkilö Kati Sirkka 
Sosiaalityöntekijä Riikka Ylisaukko-Oja 
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Asia 6 § 6 
Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen   
 
 

Muonion kunnan sosiaalitoimessa on ollut haettavana lähihoitajan 
sijaisuus seuraavansisältöisellä ilmoituksella: 
 
”Muonion kunnan sosiaalitoimessa on haettavana 5.1.2016 klo 
15.00 mennessä lähihoitajan toimen puolen vuoden sijaisuus. 
Sijaisuus täytetään sopimuksen mukaan. 
 
Lähihoitajan toimi sijoittuu vanhuspalveluiden ja kotipalvelun teh-
täväalueelle.  Sijaisena toimiva lähihoitaja työskentelee sekä te-
hostetussa asumispalvelussa että kotipalvelussa. 
 
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (L272/2005 § 8).  
Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika. 
 
Toivomme, että sinulla on positiivinen elämänasenne ja osaat 
toimia sekä itsenäisesti että työryhmässä. Odotamme, että olet 
suuntautunut kuntouttavaan työtapaan ja olet innostunut kehittä-
mään työtäsi. 
 
Hakemukset, joihin on liitetty CV ja kelpoisuuden osoittavat opin-
to- ja työtodistukset on toimitettava 5.1.2016 kello 15 mennessä 
osoitteella Muonion sosiaalilautakunta, PL 25, 99301 Muonio. Va-
litun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on toimitettava 
nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rekisteriote lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi. 
 
Lisätietoja asiasta antaa vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru puh. 
040 724 4025 tai Palvelukeskus Marjapaikan vastaava sairaan-
hoitaja Kati Korva puh. 040 489 5116.  Muoniossa 26.11.2015  
Muonion sosiaalilautakunta” 
 
Kyseessä on sijaisuus, joka muodostuu kun neljä lähihoitajaa: 
Tarja Vuorinen, Essi Rauhala, Miia Mäkitalo ja Ulla Kajanki  ovat 
hakeneet 75 %:n työaikaa.  

 
Määräaikaan mennessä lähihoitajan sijaisuutta hakivat  lähihoita-
jat Laura Alatalo ja Kaisa Niekka sekä lähihoitajaopiskelija Pasi 
Tikka. Laura Alatalo perui hakemuksensa 24.1.2016.  
 
Hakijoista Kaisa Niekka täyttää tehtävään vaaditut kelpoisuuseh-
dot, Pasi Tikka ilmoittaa hakemuksessaan valmistuvansa lähihoi-
tajaksi maaliskuun loppuun mennessä. Molemmat hakijat ovat 
työskennelleet vanhuspalveluissa.  
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Esitys Sosiaalilautakunta valitsee lähihoitajan toimen puolen vuoden si-

jaisuuteen lähihoitaja Kaisa Niekan ja varalle lähihoitajaopiskelija 
Pasi Tikan.  

 
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on toimitettava 
nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rekisteriote lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi. 
 
Tehtävä on vastaanotettava mahdollisimman pian, viimeistään 
15.3.2016 alkaen. 

 

Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 

 

Jakelu  Hakijat 
  Palkanlaskenta 

Tarja Vuorinen  
Essi Rauhala  
Miia Mäkitalo  
Ulla Kajanki   
Vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru 
Palvelukeskus Marjapaikan vastuuhenkilö Kati Korva 
Ojusniityn vastuuhenkilö Kati Sirkka 
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 Asia 7 § 7 
Kahden kotipalvelun lähihoitajan toimen haettavaksi julistaminen 
 
 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sosiaalitoimen talousarvioon kak-
si uutta lähihoitajan tointa. Kunnanhallitus on 25.1.2016, 15 § 
myöntänyt toimille täyttöluvat. 

 
 
Esitys Sosiaalilautakunta julistaa toimet haettavaksi seuraavansisältöi-

sellä ilmoituksella: 
 

Muonion kunnan sosiaalitoimessa on haettavana 31.3.2016 klo 
15.00 mennessä kaksi lähihoitajan tointa. 

 
Lähihoitajien tehtävät sijoittuvat ensisijaisesti kotipalveluun ja ne 
sisältävät myös lapsiperheiden kotipalvelutyötä.  
 
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (L272/2005 § 8). 
Työ edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. 
 
Toivomme, että sinulla on positiivinen elämänasenne ja osaat 
toimia sekä itsenäisesti että työryhmässä. Odotamme, että olet 
suuntautunut kuntouttavaan työtapaan ja olet innostunut kehittä-
mään työtäsi. Perehtyneisyys kuntoutukseen katsotaan eduksi 
toimeen valittaessa.  
 
Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti ja palk-
kaukseen sovelletaan hinnoittelukohtaa 04SOS06A. Toimissa on 
neljän kuukauden koeaika. 
 
Hakemukset, joihin on liitetty CV ja kelpoisuuden osoittavat opin-
to- ja työtodistukset on toimitettava 31.3.2016 kello 15 mennessä 
osoitteella Muonion sosiaalilautakunta, PL 25, 99301 Muonio. Va-
litun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on toimitettava 
nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rekisteriote lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi. 
 
Lisätietoja asiasta antaa vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru puh. 
040 724 4025. 
 
Muoniossa 18.2.2016, Muonion sosiaalilautakunta” 

 
Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 
 
Jakelu  Kunnan  työpaikkailmoitusmenettely 
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Asia 8 § 8   
Toiminnanohjaajan toimen haettavaksi julistaminen 
 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt sosiaalitoimen talousarvioon 
vanhusten päiväpalveluista vastaavan työntekijän toimen. Kun-
nanhallitus on 25.1.2016, 15 § myöntänyt toimelle täyttöluvat. 

 
 
Esitys Sosiaalilautakunta julistaa toiminnanohjaajan toimen haettavaksi 

seuraavan sisältöisellä ilmoituksella: 
 

Muonion kunnan sosiaalitoimessa on haettavana 31.3.2016 klo 
15.00 mennessä vanhusten kuntouttavan päivätoiminnan toimin-
nanohjaajan tehtävä.  
 
Toiminnanohjaajan tehtävä on uusi ja edellyttää tehtävään valitul-
ta valmiuksia ja taitoja käynnistää uudenlainen palvelu. 

 
Kuntouttava päivätoiminta on ikäihmisten toimintakykyä ylläpitä-
vää toimintaa, joka tukee ikääntyneen kotona asumista. Päivätoi-
minta tukee myös omaishoitajia heidän työssään. Toiminnanoh-
jaaja vastaa päivätoiminnan asiakasprosessin kokonaisuudesta.   
 
Toiminnanohjaajan tehtäviin kuuluu päivätoiminnan suunnittelu, 
kehittäminen ja toteutus yhdessä vanhuspalveluiden muiden työn-
tekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Päivätoiminta edel-
lyttää laajaa yhteistyötä ikääntyvien ja heidän omaistensa, kunnan 
eri hallintokuntien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. 
 
Odotamme sinulta reipasta otetta työhön sekä kiinnostusta oman 
työn ja työyhteisön kehittämiseen. Otat ongelmat ja pulmat haas-
teina, jotka innostavat sinua etsimään uusia ratkaisuja. Tulet toi-
meen erilaisten ihmisten kanssa ja osaat ilmaista itseäsi sekä 
suullisesti että kirjallisesti. Työ edellyttää ajokorttia ja oman auton 
käyttömahdollisuutta. 
 
Toiminnanohjaajan muodolliset kelpoisuusvaatimukset: Laki 
272/2005 6 § tai 559/1994 5 § mukainen soveltuva kelpoisuus. 
 
Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Toimes-
sa on neljän kuukauden koeaika. 
 
Hakemukset, joihin on liitetty CV ja kelpoisuuden osoittavat opin-
to- ja työtodistukset on toimitettava 31.3.2016 kello 15 mennessä 
osoitteella Muonion sosiaalilautakunta, PL 25, 99301 Muonio. Va-
litun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan 
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Lisätietoja tehtävästä antaa vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru puh. 
040 724 4025 tai sosiaalijohtaja Päivi Salminen puh 040 489 
5151. 
 
Muoniossa 18.2.2016, Muonion sosiaalilautakunta” 

 
 
Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 
 
 
 
Jakelu  Kunnan  työpaikkailmoitusmenettely 
  Vanhustyön ohjaaja 
  Sosiaalijohtaja 
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Asia 9 § 9 
Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Merikratos Oy 
 
 
26.11.2015 
Asia 4 § 88 
 

Merikratos Oy:ltä on 2.11.2015 saapunut ilmoitus yksityisten sosi-
aalipalvelujen tuottamisesta 1.1.2015 alkaen. 
Rekisteröitävät palvelut ovat sosiaaliasiamiespalvelu ja sosiaali-
päivystys. 
 
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin 
ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloit-
tamista, olennaista muuttamista tai lopettamista ilmoitus kunnan 
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa 
palveluja annetaan. Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen 
suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa ao. kunnalle.  
 
Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot rekisterin pitoa 
varten. Kunta liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee 
ilmetä kunnan perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen 
palvelutuotanto yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa 
säädetyt edellytykset. 
 
Ilmoituksesta puuttuvat kaikki lomakkeessa mainitut liitteet. Meri-
kratos Oy:tä on pyydetty toimittamaan liitteet jotta asia voidaan 
käsitellä sosiaalilautakunnassa. 

 
 
Esitys Asian valmistelu on kesken. Tuodaan kokoukseen pöydälle, mi-

käli Merikratos Oy toimittaa pyydetyt liitteet. 
 
 
Esitys kokouksessa Asia siirretään seuraavaan kokoukseen koska pyydettyjä liitteitä 

ei ole tullut. 
 
 
Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 
 
Jakelu  Merikratos Oy 
  Lapin aluehallintovirasto 

 
  

18.2.2016 
Asia 9   
 

Merikratos Oy on toimittanut liitteet koskien ilmoitusta yksityisten 
sosiaalipalvelujen tuottamisesta, tuotettavat palvelut ovat sosiaa-
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lipäivystys ja sosiaaliasiamiestoiminta (Yksityisistä sosiaalipalve-
luista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §) Kyseessä oleva ilmoi-
tuksenvarainen palvelutoiminta täyttää yksityisistä sosiaalipalve-
luista annetussa laissa säädetyt edellytykset. 

  
Esitys  Sosiaalilautakunta toteaa lausuntonaan että ilmoituksessaan an-

tamien tietojen perusteella Merikratos Oy täyttää yksityiseltä sosi-
aalipalvelujen tuottajalta vaadittavat toimintaedellytykset sosiaa-
liasiamiespalvelujen ja sosiaalipäivystyksen tuottajana. 

 
 
Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 
 
 
Jakelu Merikratos Oy 
 Lapin aluehallintovirasto (toimitetaan palveluntuottajan hakemus 

liitteineen) 
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Asia 10 § 10 
Tiedoksi merkittävät asiat 
 
 
  ---- 
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Asia 11 § 11 
Muut esille tulevat asiat 
 
  ---- 
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Asia 12 § 12  
Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

 
 

Esitys  Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.4.2016 klo 17.00. 
 
 
Päätös  Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen. 
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Asia 14 § 14 
Kokouksen päättäminen 
 
 
Päätös  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 
 


