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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta    
 
 
Aika 01.11.2018 klo 10:00 - 10:30 
 
Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

60 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 

62 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 

63 Ikäihmisten perhehoidon esittely 7 

64 Talouden katsaus 8 

65 Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen 9 

66 Lähihoitajan toimen täyttäminen (lapsiperheiden 
kotipalvelu) 

11 

67 Tiedoksi saatettavat asiat 13 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen Markku 10:00 - 10:30 Puheenjohtaja  
 Seppänen Maiju-Ilona 10:00 - 10:30 Jäsen  
 Mellanen Marjut 10:00 - 10:30 Varajäsen  
 Aikio Uula-Petteri 10:00 - 10:30 Varajäsen  
 
Poissa Parkkonen Anne Varapuheenjohtaja  
 Laiti Jouni Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Krogerus Harri Jäsen  
 Länsman Auli Jäsen  
 Härkönen Esko Varajäsen  
 Lukkari Nils Eric varajäsen  
 Länsman  Inga Varajäsen  
 Pieski Aura Varajäsen  
 Nieminen Satu-Marjut Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen pj  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Nordberg Aulis Kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 
Muu Rautio Päivi 10:00 - 10:30 esittelijä, 

perusturvajohtaja 
 

 Lehmonen Raija 10:00 - 10:30 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 10:00 - 10:30 Tulkki  
 Halmeaho  Katriina 10:00 - 10:30 Hoitotyön johtaja  
 Jylhä Taina 10:00 - 10:30 Avopalvelun ohjaaja  
 Eriksen Heidi 10:00 - 10:30 vastaava lääkäri  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 Markku Halonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

60 - 67 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 01.11.2018 
 
Allekirjoitukset 
 
 
  Uula Aikio  Marjut Mellanen 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 08.11.2018  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
  Minna Lukkari 
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Perusturvalautakunta § 60 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 01.11.2018 § 60  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 61 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 01.11.2018 § 61  

Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Valittiin Uula Aikio ja Marjut Mellanen pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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Perusturvalautakunta § 62 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 01.11.2018 § 62  

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen 
käsittelyjärjestyksen. 
 
Päätös: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen 
käsittelyjärjestyksen. Lisäksi käsitellään salassa pidettävien asioiden 
esityslista ( salassa pidettävä JulkL (621/99) 24.1 § 25 k). 
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Perusturvalautakunta § 63 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ikäihmisten perhehoidon esittely 
 
124/05.18.00/2013 
 
Petultk 01.11.2018 § 63  

Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä-hanke on Pohjoisimman Lapin 
Leader ry:n hallinnoima kaksivuotinen (10.42017- 31.3.2019) 
kehittämishanke. Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien 
ja maaseudun asukkaiden sosiaali- ja terveysalan sekä 
hyvinvointipalveluiden saatavuutta yrittäjyyden uusilla 
toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, 
ihmisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. 
 
Inari/Utsjoki alueen projektityöntekijä Esa Kaitila Pohjoisimman 
Lapin Leader ry perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä -hankkeesta tulee 
esittelemään kehittämishankkeen tuloksia, mahdollisuuksia sekä 
kertomaan suunnitteilla olevista maakunnan perhehoidon 
toimintaohjeista. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ikäihmisten perhehoidon esittely siirrettiin seuraavaan, 13.12.2018, 
kokoukseen. 
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Perusturvalautakunta § 64 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 01.11.2018 § 64  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.-30.9.2018. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.-30.9.2018. 
 
Päätös: 
 
 

 Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 65 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen 
 
28/01.01.01/2013 
 
Petultk 01.11.2018 § 65  

Lähihoitajan sijaisuus ajalle 31.12.2018 – 14.11.2019 on haettavana 
25.10.2018 päättyvällä hakuajalla. 
 
Kotipalvelun lähihoitajan työtehtävät ovat pääsääntöisesti vanhusten 
perushoitoa sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitämistä.  
Työskentely tapahtuu ensisijaisesti Utsjoen kirkonkylällä 
sijaitsevassa vanhusten palveluasumisen yksikössä sekä 
asiakkaiden kodeissa Utsjoen kunnan alueella. Työ on 
kaksivuorotyötä.  Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät.  
Yksikössä on käytössä Effica potilastietojärjestelmä.  
 
Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista 
pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen taito 
katsotaan erityiseksi ansioksi.  
 
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtävänmukainen palkka 
2171,30€/kk. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen 
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa 
tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. 
   
Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Lisävalmistelu: 
 
Lähihoitajan toimen sijaisuuteen saapui määräaikaan mennessä yksi 
hakemus. Hakijalla on kelpoisuusehtojen mukainen sosiaalihuollon 
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 
(272/2005) 8 §:n mukainen pätevyys, tehtävään soveltuva sosiaali- 
ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajan tutkinto. 
 
Hakija haastateltiin puhelimitse 31.10.2018. Haastatteluun 
osallistuivat perusturvalautakunnan jäsen Jouni Laiti, 
hoitotyönjohtaja Katriina Halmeaho ja avopalvelun ohjaaja Taina 
Jylhä. 
 
Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä 
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Perusturvalautakunta § 65 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää: 
 
1)  valita  lähihoitajan toimen sijaisuuteen työkokemuksen,  
koulutuksen, hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn 
kokonaisarvion mukaisesti lähihoitajan XXXXXXX XXXXXXXXXX 
2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2171,30 euroa/kuukausi 
3) että toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa 
4) että toimeenvalitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
ennen toimen vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa 
tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

  
 
Jakelu Hakijalle  
 Palkat  
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Perusturvalautakunta § 66 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lähihoitajan toimen täyttäminen (lapsiperheiden kotipalvelu) 
 
73/01.01.01/2016 
 
Petultk 01.11.2018 § 66  

Lähihoitajan toimi (lapsiperheiden kotipalvelu) on haettavana 
25.10.2018 päättyvällä hakuajalla. 
 
Toimi täytetään mahdollisimman pian. Toimen ensisijainen 
sijoituspaikka on lapsiperheiden kotipalvelu. 
Kotipalvelun työtehtävät ovat ensisijaisesti lapsiperheiden kotona 
tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa Utsjoen kunnan alueella ja 
toissijaisesti työskentelyä vanhusten hoitotyössä Utsjoen 
kirkonkylällä sijaitsevassa vanhusten palveluasumisen yksikössä 
sekä asiakkaiden kodeissa Utsjoen kunnan alueella.  
Ajokortti ja oma auto ovat välttämättömät. Työ on kaksivuorotyötä. 
Kotipalvelussa on käytössä Effica asiakastietojärjestelmä. 
Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8§:n mukaista 
pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen 
taito katsotaan erityiseksi ansioksi. 
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka 
2170,30 €/kk. Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen 
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan ja tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää 
rokotussuojaa sekä rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu 
rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. 
 
Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Lisävalmistelu: 
 
Määräaikaan 25.10.2018 mennessä ei tullut yhtään hakemusta. 
 
Valmistelijan ehdotus: Laitetaan lähihoitajan toimi uudelleen 
haettavaksi. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 67 01.11.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 01.11.2018 § 67  

Aspa 
-Aspa Palvelut Oy:n palveluiden hinnat vuonna 2019 
 
Kela 
- Tiedote, Toimeentulotuen liitteet kulkevat kätevästi verkossa 
 
Oikeusministeriö ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
- Tiedote talous- ja velkaneuvonnan tuottajille 
 
Saamelaiskäräjät 
- Tiedote, Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista Utsjoelle 
(kunnantalolle)  maanantaina 5.11.2018 klo 18-20 
- Tiedote, Mikä on kielipesä , lisätietoja: www.samediggi.fi/kielipesa/. 
 
 
Sámisoster ry 
- Ikäihmisten kerho Utsjoella torstaisin klo 13-15 Aspa-koti Goahtin 
olohuoneessa 
- Ikäihmisten kerho Karigasniemellä torstaisin klo 12-15 
Karigasniemen kylätalo Sáivussa 
 
Valtiokonttori 
- Veteraaniasioiden kuntakirje 3/2018 
 
Valvira 
- Päätös luvasta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 
ja ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta: Auron Fysio Oy 
 
Tieto 
- Ilmoitus työvoimakustannusten nousun vaikutuksesta 
sopimushintoihin 
 
- Ilmoitus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi saadun v. 2018 valtionavustuksen käytöstä 
(käyttömuutoksen ilmoitus). 
 
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 
 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67. 
  
  

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

 Pykälät 
 65 
  

 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 
 65 
  
  
 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 

 


