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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta    
 
 
Aika 13.05.2019 klo 13:00 - 13:25 
 
Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 

15 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 

16 Talouden katsaus 7 

17 Lisämääräraha talousarvio 2019, perusturvalautakunta 8 

18 Sosiaali- ja terveystoimen vieraskunta- ja 
täyskustannuskorvaukset 2019 

9 

19 Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamiseen osoitetun määrärahan tarpeesta v. 2021 

10 

20 Tiedoksi saatettavat asiat 12 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen Markku 13:00 - 13:25 Puheenjohtaja  
 Laiti Jouni 13:00 - 13:25 Jäsen  
 Länsman Auli 13:00 - 13:25 Jäsen  
 Aikio Uula-Petteri 13:00 - 13:25 Varajäsen  
 
Poissa Parkkonen Anne Varapuheenjohtaja  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Tähkäpää Maiju-Ilona Jäsen  
 Härkönen Esko Varajäsen  
 Lukkari Nils Eric Varajäsen  
 Mellanen Marjut Varajäsen  
 Länsman  Inga Varajäsen  
 Pieski Aura Varajäsen  
 Nieminen Satu-Marjut Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen pj  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Nordberg Aulis Kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 
Muu Hjelm  Karoliina 13:00 - 13:25 Perusturvajohtaja  
 Lehmonen Raija 13:00 - 13:25 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 13:00 - 13:25 Tulkki  
 Halmeaho  Katriina 13:00 - 13:25 Hoitotyön johtaja  
 Jylhä Taina 13:00 - 13:25 Avopalvelun ohjaaja  
 Eriksen Heidi 13:08 - 13:25 Vastaava lääkäri Saapui kokoukseen § 16 

aikana 
 Vierimaa Taina  13:00 - 13:25 Vastaava 

hammaslääkäri 
 

 

 

 
Allekirjoitukset 
 
  
 Markku Halonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

13 - 20 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 13.05.2019 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
  Uula-Petteri Aikio Jouni Laiti 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 20.05.2019  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
 

    Minna Lukkari, keskustoimiston kanslisti 
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Perusturvalautakunta § 13 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 13.05.2019 § 13  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 14 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 13.05.2019 § 14  

Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Valittiin Uula-Petter Aikio ja Jouni Laiti pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2019 6 
 
Perusturvalautakunta § 15 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 13.05.2019 § 15  

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen 
käsittelyjärjestyksen. Lisäksi käsitellään salassa pidettävien asioiden 
esityslista. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 16 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 13.05.2019 § 16  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.- 30.4.2019, kauden 4/19 kirjanpito keskeneräinen. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 30.4.2019. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 Vastaava lääkäri Heidi Eriksen saapui kokoukseen klo 13:08 tämän 

asian käsittelyn aikana. 
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Perusturvalautakunta § 17 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha talousarvio 2019, perusturvalautakunta 
 
108/02.02.00/2018 
 
Petultk 13.05.2019 § 17  

Vuoden 2019 talousarvioon avopalvelujen tulosalueelle varattu 
määräraha ylittyy 86.500 €, ylitystä ei  pystytä kattamaan 
perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen määrärahojen 
siirroilla.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 86.500 €:n  lisämäärärahan myöntämistä avopalvelujen 
tulosalueelle kohtaan 4301-4270.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
Jakelu kh, Valtuusto 
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Perusturvalautakunta § 18 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali- ja terveystoimen vieraskunta- ja täyskustannuskorvaukset 2019 
 
87/02.08/2018 
 
Petultk 13.05.2019 § 18  

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuotetaan lakiin perustuen myös 
muiden kuntien asiakkaille. Terveydenhuoltolain 58 §:n mukaan 
kotikunnalla on vastuu hoidon kustannuksista. Vastuu on mm. 
kiireellisen hoidon kustannuksista (TervhL 50§) ja vapaaseen 
valintaoikeuteen liittyvistä kustannustannuksista (TervhL 47 ja 48 
s:t).  
 
Terveydenhuoltolain 58 §:ssä on määritelty vieraskuntalaskutuksen 
periaatteet. 
Vieraskuntalaskutuksen sekä vakuutusyhtiöiltä ja valtiokonttorilta 
laskutettavien palveluiden korvaukset on laskettu vuoden 2019 
talousarviossa arvioitujen menojen ja suoritteiden perusteella ja 
yleishallinnon kustannukset ja poistot on kirjattu v. 2018 
toteutuneiden kustannusten mukaan. 
 
Liitteenä hinnasto vieraskunta- ja täyskustannuskorvauksista. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää vahvistaa vieraskunta- ja 
täyskustannuskorvauskorvaukset 1.6.2019 alkaen liitteenä olevan 
hinnaston mukaisena.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin 

  
 
Liitteet Liite 1 Hinnasto sosiaali- ja terveystoimen vieraskunta- ja 

täyskustannuskorvauksista v. 2019 
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Perusturvalautakunta § 19 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen osoitetun määrärahan 
tarpeesta v. 2021 
 
165/02.04.01/2013 
 
Petultk 13.05.2019 § 19 Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja 

terveysministeriölle saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta 
saamelaisten kotiseutualueella.  
 
Tätä tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien sosiaali- ja 
terveyslautakunta on pyytänyt saamelaisalueen kunnilta 
vapaamuotoisia esityksiä vuodelle 2021 kustannusarvioineen 
6.4.2019/ 25.4.2019 mennessä.  
 
Utsjoen kunnan esitys v. 2021:  
  
SAAMENKIELISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT v. 2021
   

SAAMENKIELISET 
SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUT 

Kokonais- 
kustannukset 

Tulot Avustus
% 

Haettava 
avustus 

Perhetyö 47 302 0 75 35 477 

Auttaja-aslak toiminta 
-Utsjoen alue 
-Karigasniemen alue 

 
46 363 
46 363 

 
1 600 
1 600 

 
75 
75 

 
33 572 
33 572 

Hoivatyöntekijä 
-Nykyinen toiminto koko 
kunnan alue 
- Haettu v. 2020 
Karigasniemen alue 

 
 
47 313 
 
47 313 

 
 
1 600 
 
1 600 

 
 
75 
 
75 

 
 
34 285 
 
34 285 

Toiminnanohjaaja 47 050 0 75 35 288  

Terveydenhoitaja /ja 
kotisairaanhoitaja 

 

70 938 
 
3 000 

 
50 

 
33 969 

Ostopalvelut Norjasta 50 000 0  30 000 

Yhteensä 402 642 9 400  270 448 

     
     
Utsjoen kunnan esityksessä painotetaan jo toiminnassa olevien 
saamenkielisten palveluiden jatkuvuuden tärkeyttä. Saamenkielisillä 
palveluilla tuetaan kotona asuvien saamenkielisten vanhusten 
selviytymistä kotona asumiseen mahdollisimman pitkään.  
Vuodelle 2020 on esitetty uutena toimintana toisen hoivatyöntekijän 
palkkaamista Karigasniemen alueelle, jolla mahdollistetaan nykyisen 
hoivatyöntekijän toiminta-alueen pienentäminen koko kunnan 
alueesta Utsjoen-Nuorgam alueeksi. Tällöin pitkiin työmatkoihin 
käytettävä aika on käytettävissä vanhusten hoivatyöhön. 
Karigasniemen alueen vanhusten palveluiden tarve on lisääntynyt ja 
lisääntyy edelleen tulevina vuosina. 
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Perusturvalautakunta § 19 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamenkielisen terveydenhoitajan toimintoon (vakiintunut toiminto) 
haettuun määrärahaan esitämme käyttömahdollisuuden 
laajentamista myös saamenkielisen kotisairaanhoitajan palveluihin. 
Saamenkielisillä kotisairaanhoito- ja terveydenhoitopalveluilla 
tuetaan kotona asuvien saamenkielisten vanhusten selviytymistä 
kotona asumiseen mahdollisimman pitkään. Kotisairaanhoidon tarve 
on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen tulevina vuosina merkittävästi 
väestön ikärakenteeseen perustuen. Hyvä hoito edellyttää, että 
hoitopalveluita tarjotaan asiakkaiden / potilaiden äidinkielellä. 
 
Saamelaiskäräjille on toimitettu yllä oleva esitys saamenkielisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun 
valtionavustuksen tarpeesta v. 2021 ja kustannusarviot 
toiminnoittain. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy 
Saamelaiskäräjille toimitetun esityksen saamenkielisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun 
valtionavustuksen tarpeesta v. 2021. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Jakelu Saamelaiskäräjät  
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Perusturvalautakunta § 20 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 13.05.2019 § 20  

Lapin Aluehallintovirasto 
- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 
2019 
 
Inarin kunta, sosiaali- ja terveysosaston hallintosihteeri 
- Hintojen tarkistus 1.1.2019 lukien, Inarin ja Utsjoen kunnan välinen 
yhteistyösopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, 
lääkärisopimus 
- Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden korvaukset vuonna 2019/ 
mm. terveydenhuoltolain 58 §:n mukainen kuntalaskutus 
 
Kela 
- Elämässä-opas neuvoo, missä kynnys nuoren kuntoutukseen on 
matalin 
- Tulorekisteri helpottaa työttömyysturvan ja toimeentulotuen 
hakemista 
 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto 
- Lasten ihmissuhde- ja seksuaalikasvatuksen vahvistaminen 
varhaiskasvatuksessa 
 
Rovaniemen kaupunki, perusturvapalvelut 
-Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen hinta vuonna 2019 
 
Suomen Diakoniaopisto 
- Maksutonta koulutusta monikulttuurisuudesta keväällä 2019 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
- Tilasto: Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon 
avohoitokäynnit 2018 
- Tilasto: Ennakkotieto, Toimeentulotuki 2018  
- Tilasto Ennakkotiedot, Lastensuojelu 2018 
- Tilasto: Ennakkotiedot, Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2018 
 
Valvira 
- Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, KotiHammas Oy 
- Päätös: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja 
ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 
Kasvunpolku Oy 
- Päätös: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja 
ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 
Pro-tukipiste ry 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen,Suomen Terveystalo Oy 
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Perusturvalautakunta § 20 13.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valtuusto 
- Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2019 
 
Viranhaltijapäätökset (julkaistu kunnan kotisivuilla kohdassa 
päätöksenteko/viranhaltijapäätökset) 
- Perusturvajohtaja 12.04.2019 §4: Kuntouttavan työtoiminnan 
ohjaajan toimen täyttäminen  
- Hoitotyön johtaja 8.4.2019 §3: Palvelussuhteen valinnan 
vahvistaminen  
- Hoitotyön johtaja 9.4.2019 §4: Irtisanoutuminen sairaanhoitajan 
toimesta 
- Hoitotyön johtaja 9.4.2019 §5: Irtisanoutuminen terveydenhoitajan 
toimesta 
- Avopalvelun ohjaaja 15.3.2019 §3: Palvelussuhteen valinnan 
vahvistaminen  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun 
mukaiset asiakirjat/ asiat. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät 
 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 
  
  

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 Pykälät 
 18, 
  
  

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamal:la. 

 Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
  
  

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisu-
vaatimus-
viran 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

omainen ja 
–aika 

Utsjoen perusturvalautakunta 
PL 41  
99981 UTSJOKI 
 

 Pykälät 
 18. 
  
  
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.Oikaisuvaatimusaikaa 

laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Oikaisu-
vaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Valitusosoitus 

Valitusvi-
ranomai-
nen ja vali-
tusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati-
muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
 Postiosoite: PL 189 
 90101  OULU 

 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 
  30 päivää 
  
 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 
   päivää 
  

 Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika 
    päivää 
  
    päivää 
  
    päivää 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 

oteta lukuun. 

 Liitetään pöytäkirjaan 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava  
 - valittajan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan 
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi, postiosoite, kotikunta ja 
puhelinnumero. 
 
Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  

Valitusasia
kirjojen toi-
mittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan 

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

saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
  
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
  
  
  
 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosite Pykälät 

Lisätietoja  
  
  
  
  
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään pöytäkirjaan 

 


