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Sosiaalilautakunnan kokous 4.12.2018 klo 16–16.36 
 
pykälät otsikko 

98. Vanhustyön tehostetun palveluasumisen poikkeusjärjestelyt  

99. Ammatillisen tukihenkilön palkkion ja kulukorvauksen tarkistaminen  

100. Muut esille tulevat asiat 

101. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

102. Kokouksen päättäminen     
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SOSIAALILAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
Aika 4.12.2018 klo 16.00–16.36 
Paikka Sosiaalitoimisto 

Kokoushuone 
Läsnä x Sakari Silén puheenjohtaja 
 - Aapo Holck varajäsen 
 x Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja 
 - Teemu Taulavuori varajäsen 
 - Anne Nykänen jäsen 
 - Tapio Pieskä varajäsen 
 - Katja Regina jäsen 
 x Ona Rauhala varajäsen 
 - Markku Rauhala jäsen 
 - Airi Sinikumpu varajäsen 
 - Maria Roimaa jäsen 
 - Emma Lehtonen varajäsen 
 x Teuvo Tolvanen jäsen 
 - Johanna Lapinoja varajäsen 
    
 - Katja Muotka kh:n edustaja 
 x Henna Takala sosiaalijohtaja vt. 
 - Peltonen Lasse kunnanjohtaja 
 x Anne-Mari Keimiöniemi khall. pj 
    
    
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
 

 

Asiat 
 

Asiat 1 - 5 § 98 - 102 

Pöytäkirjan  
tarkastustapa 
 

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 
Valittiin Petteri Hirsikangas ja Teuvo Tolvanen 

Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja  
varmennus 
 

 
 
Sakari Silén 
puheenjohtaja 

 
 
Henna Takala 
pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastetaan etätarkastuksella mahdollisimman pian. 
 
Muonio __/__ 2018 sosiaalitoimisto 
 
______________________        ____________________ 

      Petteri Hirsikangas Teuvo Tolvanen 
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Pöytäkirja on ollut 
yleisesti nähtävänä 

Maanantai 10.12.2018 klo 11.00 - 15.00 sosiaalitoimistossa. Pöy-
täkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville 10.12.2018. 
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Asia 1 § 98  
Vanhustyön tehostetun palveluasumisen poikkeusjärjestelyt 
 

Vanhustyön akuutin tilanteen takia tehostettujen palveluyksikkö-
jen lähiesimiehet, vanhustyön ohjaaja, kotipalvelun tiimivastaava 
ja sosiaalijohtaja pitivät palaverin 28.11. vanhusten kiireellisten 
asumisjärjestelyjen ratkaisemiseksi. 
 
Kunnan kotipalvelun maksimimääräisillä käynneilläkään ei enää 
tällä hetkellä pystytä turvaamaan muutamien kotona asuvien van-
husten turvallisuutta ja terveyttä, eikä tehostetun palveluasumisen 
paikkoja ole vapaana. Tämän takia jouduttiin miettimään poik-
keusjärjestelyjä vanhusten turvallisuuden takaamiseksi. Keskuste-
lun jälkeen päädyttiin tarjoamaan muutamille vanhuksille toistai-
seksi jaettua huonetta Palvelukeskus Marjapaikassa ja Ojusnii-
tyssä. 
 
Yksiköissä tullaan käymään huolellisesti läpi jaettuihin huoneisiin 
soveltuvat asukkaat, ja ajankohta-arvio poikkeusjärjestelyjen al-
kamisesta on tammikuu 2019. Vanhustyön ohjaaja on yhteydessä 
omaisiin, joita asia koskee. Poikkeusjärjestelyt tulevat vaatimaan 
lisähenkilöstöä, jotta lakisääteiset hoitohenkilömitoitukset täytty-
vät. 
 

Esitys Sosiaalilautakunta hyväksyy akuutin tilanteen ratkaisemiseksi 
tehdyt toimenpiteet ja jatkaa keskustelua poikkeusjärjestelyjen 
vaatimista henkilöstöresursseista.   

  
Päätös Sosiaalilautakunta hyväksyi esityksen ja keskusteli vanhustyön 

tilanteesta. Asiassa edetään tilannetta seuraten. Kun poikkeusjär-
jestelyt toteutetaan tammikuussa, henkilöstöresurssit huolehdi-
taan vaaditulle tasolle. Tammikuun sosiaalilautakunnan kokouk-
sessa jatketaan keskustelua asiasta. 

 
Tiedoksi  Vanhustyön ohjaaja 
  Marjapaikan vastuuhenkilö 
  Ojusniityn vastuuhenkilö 
  Kotipalvelun tiimivastaava  
 
 
 
 
 
 



MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 11/2018  5 
Sosiaalilautakunta 
 4.12.2018  
 
 
 

tarkastettu  ______________/_______________  

Asia 2 § 99 
Sosiaalityön ammatillisen tukihenkilön palkkion ja kulukorvauksen tarkistaminen  
 

Lastensuojelulain 36 § ja sosiaalihuoltolain 22 § mukainen amma-
tillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää 
suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä, joka koos-
tuu ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista 
sekä mahdollisesti erilaisista asiointikäynneistä. Ammatillisen tu-
kihenkilötoiminnan kohteena olevat lapset ja nuoret ovat sosiaali-
huollon tai lastensuojelun asiakkaita.  
 
Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että sosiaalisen tuen ja kun-
toutuksen avulla lapsi tai nuori saa eväät parempaan elämänhal-
lintaan. Toiminnalla edistetään ja tuetaan lasten ja nuorten myön-
teistä kehitystä sekä tuetaan ja vahvistetaan vanhempien kykyä 
kasvattaa. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamuk-
selliseen suhteeseen. 
 
Toiminnan sisältö määritellään aina lapsen tai nuoren elämänti-
lanteesta ja tarpeista käsin. Toiminta voi vaihdella kannustavista 
keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itse-
tunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien 
asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä 
huolehtimiseen. 
 
Sosiaalilautakunta on määritellyt tukihenkilöille maksettavat palk-
kiot viimeksi kokouksessaan 14.11.2013 6 §: 
 
Tukihenkilö 
Palkkio 25 euroa / tapaamiskerta 
Kulukorvaus 6 euroa / tapaamiskerta 
 
Matka- ja kuljetuskustannukset korvataan julkista liikennettä käy-
tettäessä todellisten kustannusten mukaisesti ja omaa autoa käy-
tettäessä 0,25 e/km. Oman auton käytön edellytyksenä on, että 
ajoneuvon vakuutus sisältää matkustajavakuutuksen. 

 
Tukihenkilötoimintaa ei ole juurikaan ollut kunnassa vuosiin sosi-
aalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille. Korvaus on ollut toimin-
takertainen, ei tuntiperusteinen.  Korvauksen saaminen tuntipe-
rustaiseksi takaa sen, että tukihenkilötoimintaan saadaan sitou-
tumaan ammatillisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tuki-
työtä tekevä henkilö. Lisäksi kulukorvauksen määrä vaatii tarkis-
tamista.  
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Esitys  Sosiaalilautakunta määrittelee tukihenkilötoiminnan uudet tuntipe-
rusteiset palkkiot. 

Päätös Sosiaalilautakunta päätti pyytää tarjouspyynnön yksityiseltä palve-
luntarjoajalta ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta. Asiaa käsitel-
lään uudelleen sosiaalilautakunnan kokouksessa 18.12.  
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3 § 100 
Muut esille tulevat asiat 
 

Sosiaalijohtaja toi tiedoksi lautakunnalle, että sosiaalityöntekijän 
viran hakuaikaa jatketaan 7.1.2019 asti. Kelpoisuusehdot täyttä-
viä hakijoita ei ole ollut toistaiseksi.  
 
Sosiaalilautakunta käsittelee Marjapaikan laitosapulaisen palkat-
toman työvapaan sijaisuutta koskevan valinnan seuraavassa ko-
kouksessaan. 
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Seuraavasta kokouksesta päättäminen 
 
 
Päätös  Seuraava kokous pidetään 18.12.2018 klo 17.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia 5 § 102 
Kokouksen päättäminen 
 
 
Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.36



 
 

Kunta   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Muonion kunta Kokouspäivämäärä Pykälä  

Lautakunta 4.12.2018 98 - 102  

Sosiaalilautakunta  

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain  (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät  99 - 102 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu-

raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 

 

Pykälät   98 

Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla. 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 

Muonion sosiaalilautakunta 

Puthaanrannantie 15 B 

99300 Muonio  

 

sähköposti: sosiaali.tsto@muonio.fi 

telefax: (016) 532 393 

 

Pykälät 98 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimus-

kirjelmän sisältö 

ja toimittaminen 

 

Katso jäljempänä 

 
VALITUSOSOITUS 

Valitusviran-

omainen ja vali-

tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 

päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksen vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen 

sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,  

käyntiosoite; Isokatu 4, Oulu 

postiosoite; PL 189, 90101 Oulu 

sähköposti; pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

telefax: 029 56 42841 
 

Kunnallisvalitus, pykälät:  valitusaika 30 päivää 

mailto:sosiaali.tsto@muonio.fi


 
 
 

  

 

Hallintovalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen, pykälät   valitusaika päivää 

osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.  

Oikaisu-

vaatimus-

/valituskirjelmän 

sisältö ja 

toimittaminen  

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

 Päätös, johon haetaan muutosta 

 Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi 

 Muutosvaatimusten perusteet 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 

oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-

suvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoi-

tukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen 

ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaa-

timuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 

mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 

 

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valituskirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikai-

suvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-

/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomai-

sen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin 

välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan 

päättymistä. 

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

   

 Valitusasiakirjat on toimitettava1: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

   

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 

nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 

      euroa. 

 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

     

                                                 
1 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 


