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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen Markku 10:00 - 11:17 Puheenjohtaja  
 Pieski Maarit Kirsti 10:00 - 11:17 Jäsen  
 Lukkari Nils Eric 10:00 - 11:17 Varajäsen  
 Pieski Aura 10:00 - 11:17 Varajäsen  
 
Poissa Parkkonen Anne Varapuheenjohtaja  
 Laiti Jouni Jäsen  
 Seppänen Maiju-Ilona Jäsen  
 Krogerus Harri Jäsen  
 Länsman Auli Jäsen  
 Härkönen Esko Varajäsen  
 Mellanen Marjut Varajäsen  
 Länsman  Inga Varajäsen  
 Aikio Uula-Petteri Varajäsen  
 Nieminen Satu-Marjut Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen pj  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Nordberg Aulis Kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 Eriksen Heidi vastaava lääkäri  
 
Muu Rautio Päivi 10:00 - 11:17 esittelijä, 

perusturvajohtaja 
 

 Lehmonen Raija 10:00 - 11:17 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Esko 10:00 - 11:17 Tulkki  
 Halmeaho  Katriina 10:00 - 11:17 Hoitotyön johtaja  
 Jylhä Taina 10:00 - 10:46 Avopalvelun ohjaaja  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
  
 Markku Halonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

68 - 88 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 13.12.2018 
 
Allekirjoitukset 
 
  Aura Pieski  Nils Eric Lukkari 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 19.12.2018  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
 

    Minna Lukkari 
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Perusturvalautakunta § 68 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 13.12.2018 § 68  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 69 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 13.12.2018 § 69  

Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Aura Pieski ja Nils Eric Lukkari valittiin pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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Perusturvalautakunta § 70 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 13.12.2018 § 70  

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen 
käsittelyjärjestyksen 
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään irtisanoutuminen 
sosiaalityöntekijän virasta ja määrärahasiirrot - talousarvio 2018.
  

 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena täydennettynä 
puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla. 
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Perusturvalautakunta § 63 01.11.2018 
Perusturvalautakunta § 71 13.12.2018 
 

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. 

  
 
Petultk 13.12.2018 § 71  

Projektityöntekijä Esa Kaitila Pohjoisimman Lapin Leader ry 
perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä - hankkeesta esittelee 
kehittämishankkeen tuloksia, mahdollisuuksia sekä kertoo 
suunnitteilla olevista maakunnan perhehoidon toimintaohjeista. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 

 Merkittiin tiedoksi.   
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Perusturvalautakunta § 72 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 13.12.2018 § 72  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.- 30.11.2018. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 30.11.2018. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 73 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon järjestäminen 
 
111/05.05.00/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 73  

Perusturvan toiminnallisissa tavoitteissa on vuodelle 2018 yhtenä 
painopistealueena kotiin annettavien palveluiden yhteistyön 
tehostaminen. Suunniteltuna toimenpiteenä oli kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon yhdistäminen kotihoidoksi. Tällä toimenpiteellä oli 
tarkoituksena tehostaa kotiin annettavia palveluja ja välttää käyntien 
päällekkäisyyttä.  
 
Mahdollista kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämistä 
kotihoidoksi on selvitetty yhdessä mm. Toimiva kotihoito Lappiin -
hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Yhdistymistä ei nähty 
tarkoituksenmukaiseksi tässä vaiheessa, koska kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito toimivat suunnitellusti ja sujuvasti yhteistyössä. 
Yhdistymisen sijaan toimintaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen. 
 
Valmistelijat: Avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä ja hoitotyön johtaja 
Katriina Halmeaho 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että 
kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintaa ja yhteistyötä kehitetään 
edelleen nykyisessä organisaatiomuodossa vastaamaan yhä 
suurenevaa ikäihmisten palvelun tarvetta.  
 
Ehdotus: 
  
Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 74 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lähihoitajan toimen täyttäminen (lapsiperheiden kotipalvelu) 
 
73/01.01.01/2016 
 
Petultk 13.12.2018 § 74  

Lähihoitajan toimi (lapsiperheiden kotipalvelu) on haettavana 
3.12.2018 päättyvällä hakuajalla. 
 
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. 
 
Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä 
 
Valmistelijan ehdotus: Annetaan kokouksessa. 
 
Lisävalmistelu: Lähihoitajan toimeen 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. 
 
Hakijaa ei ole tavoitettu puhelimitse, tekstiviestillä eikä sähköpostitse 
useista yrityksistä huolimatta haastattelua varten. 
 
Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää laittaa 
lähihoitajan toimen  uudelleen haettavaksi. 
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Perusturvalautakunta § 74 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 

Jakelu Hakijalle  
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Perusturvalautakunta § 75 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lähihoitajan sijaisuuden täyttäminen 
 
28/01.01.01/2013 
 
Petultk 13.12.2018 § 75  

Lähihoitajan sijaisuus ajalle 31.12.2018 – 14.11.2019 on haettavana 
29.11.2018 päättyneellä hakuajalla. 
 
Lähihoitajan sijaisuus on tullut haettavaksi, koska viime kokouksessa 
tehtävään valittu henkilö ei ottanut sijaisuutta vastaan. 
 
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. 
   
Määräaikaan mennessä lähihoitajan sijaisuuteen ei tullut yhtään 
hakemusta.  
 
Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää laittaa 
sijaisuuden uudelleen haettavaksi. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 76 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2019 
 
285/05.12.00/2011 
 
Petultk 13.12.2018 § 76  

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan 
indeksitarkistuksen johdosta vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistaman prosenttiluvun mukaisesti.  
 
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 
alkaen 399,91 euroa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana 
maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81euroa kuukaudessa. 
 
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2019 lukien myös 
sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion 
vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat 
ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen 
omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin 
merkitsee hoitopalkkoihin noin 1,87 prosentin korotusta vuoteen 
2018 verrattuna. 
 
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on 
voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a 
§:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee 
sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden 
suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,87 prosentin korotus tehdään 
1.1.2019 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon 
palkkioihin. 
 
Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen: 
 
1. Ryhmä:    799,81 euroa 
2. Ryhmä:   654,49 euroa   
3. Ryhmä:   499,11 euroa   
4. Ryhmä:   399,91 euroa 
 
Sijaishoitopalkkiot 1.1.2019 alkaen: 
 
- 98,74 euroa/vuorokausi, jos hoito on ympärivuorokauden sitovaa 
- 54,87 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on vähintään 3 kertaa 
vuorokaudessa 
-  21,97 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on 1-2 vuorokaudessa. 
 
Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidon 
tuen hoito- ja sijaishoitopalkkiot vuodelle 2019.  
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Perusturvalautakunta § 76 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä poistui kokouksesta tämän 
käsittelyn jälkeen kello 10:46. 
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Perusturvalautakunta § 77 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ateriahinnat vuodelle 2019 
 
276/02.04.00/2011 
 
Petultk 13.12.2018 § 77  

Utsjoen avopalvelukeskuksen keittiön ateriahinnat v. 2019 
 
 2018 2019 
Lounas 6,50 6,50 
Kevyt Lounas (sal, leipä, juoma)  4,50 4,50 

Lounas (eläkeläinen) 5,20 5,20 
Kokopäiväateria (sis. aamupala, 
lounas, päiväkahvi, päivällinen, 
iltapala, myöhäinen iltapala, 
ravintolisä) 

13,00 13,00 

Vierasateria 9,70 9,70 
Päivällinen 4,50 4,50 
Aamupala 2,70 2,70 
Iltapala 1,65 1,65 
Kahvi, tee 1,10 1,10 
Päiväkahvi 1,50 1,50 
Salaattiannos 2,10 2,10 
Pulla, leipä 1,90 1,90 
Sämpylä 3,00 3,00 
Kakkuannos 3,40 3,40 
Lasten ateriahinta 
(Sirman koulu ja päiväkoti) 

 
5,50 

 
5,50 

 

Kehitysvammaisten 
ateriahinnat 

2018 
Asiakas 

2018 
Sote 

2019 
Asiakas 

2019 
Sote 

Aamupala 0,70 2,00 0,70 2,00 
Lounas 1,50 3,70 0,70 3,70 
Päiväkahvi 0,40 1,10 0,40 1,10 
Päivällinen 1,25 3,25 1,25 3,25 
Iltapala 0,50 1,15 0,50 1,15 
 

Edustustarjoilu perushinta*2 
Pakkauslisä 0,50 €/annos 
 
Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen 
avopalvelukeskuksen ateriamaksut 1.1.2019 alkaen. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
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Perusturvalautakunta § 77 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 78 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sisäiset ateriat 2019 
 
276/02.04.00/2011 
 
Petultk 13.12.2018 § 78  

Utsjoen avopalvelukeskuksen keittiön sisäiset ateriahinnat v. 2019 
 

 2018 2019 

   

Vuodeosasto  
sisältää aamupalan,lounaan, 
päiväkahvin, päivällisen, iltapalan, 
myöhäisiltapalan ja ravintolisän. 

20,50 20,50 

   

Peruskoulu 
sis. lounaan, välipalan (leipä, leikkele, 
juoma tai vastaava) ja kuljetuksen 
koululle, ei ruoanjakelusta syntyviä 
kustannuksia 

3,30 3,50 

   

Lukio sis. lounaan ja kuljetuksen 
koululle, ei ruoanjakelusta syntyviä 
kustannuksia 

4,65 4,65 

   

Erityisruokavalio sis. lounaan, 
välipalan (leipä, leikkele, juoma tai 
vastaava) ja kuljetuksen, ei 
ruoanjakelusta syntyviä kustannuksia 

4,65 4,65 

   

Henkilöstöateria 
(koulu,päiväkoti) 
sis. lounaan ja kuljetuksen koululle, ei 
ruoanjakelusta syntyviä kustannuksia 

4,65 4,65 

   

Saamenkielinen päiväkoti, lapset  sis. lounaan ja kuljetuksen koululle, ei 
ruoanjakelusta syntyviä kustannuksia 

2,90 2,90  

   

Suomen kielinen päiväkoti, lapset  sis. lounaan ja kuljetuksen päivä- kotiin, ei ruoanjakelusta syntyviä kustannuksia 2,90  4,50  

    
Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen 
 

Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen 
avopalvelukeskuksen sisäiset ateriamaksut 1.1.2019 alkaen. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
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Perusturvalautakunta § 78 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Jakelu Hallintokunnat  
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Perusturvalautakunta § 79 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen ravitsemustyöntekijän toimesta 
 
110/01.01.04/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 79  

XXXXXXXX on ilmoittanut irtisanoutuvansa ravitsemustyöntekijän 
toimesta 1.3.2019 alkaen. Viimeinen työssäolopäivä on 28.2.2019. 
 
Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi 
XXXXXXXX irtisanoutumisen ravitsemustyöntekijän toimesta 
1.3.2019 alkaen. 
Ravitsemustyöntekijän toimelle haetaan täyttölupa ja julistetaan 
haettavaksi. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Jakelu Asianosaiselle  
 Palkat  
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Perusturvalautakunta § 80 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työvapaa (laboratorionhoitaja) 
 
149/01.01.03/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 80  

XXXXXXXX hakee palkatonta vapaata laboratoriohoitajan toimesta 
artesaanin opintojen ajalle 1.1.2019 - 31.5.2020. XXXXXXXX on 
ollut palkattomalla työvapaalla 20.8.2018 alkaen. 
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Katriina Halmeaho 
 
Valmistelijan ehdotus:  
 
Laboratoriossa työskentelee vain yksi työntekijä, joten hänen 
poissaolonsa sijaistaminen on toiminnan turvaamiseksi 
välttämätöntä. Laboratoriohoitajien saatavuus ja rekrytointi on koko 
maan ja siten myös Lapin osalta erittäin haasteellista. Jo nyt syksyn 
ja talven palkattoman työvapaan ajan, tätä tehtävää on jouduttu 
hoitamaan erilaisin lyhytaikaisin järjestelyin: Pääsääntöisesti 
eläköityneet laboratoriohoitajat ovat tehneet sovittuja määräaikaisia 
sijaistuksia. Myös muu hoitohenkilöstö on oman työnsä ohella 
työskennellyt laboratoriossa sekä osan ajasta, kun sijaista ei ole ollut 
saatavilla, on laboratorio ollut suljettuna ja vain pikanäytteitä on voitu 
tehdä muiden hoitajien toimesta.  
 
XXXXXXXX  on terveydenhoitajan koulutus, joten hänen 
mahdollinen työllistymisensä artesaaniopintojen jälkeen omaan 
kuntaan sote-alalle uudelleen on erittäin todennäköisesti 
mahdollista.  
 
Utsjoen kunnan henkilöstöohjeen mukaan harkinnanvaraista 
palkatonta virka-/työvapaata voidaan myöntää, mikäli vapaa ei 
aiheuta kohtuutonta haittaa töiden järjestämiselle vapaan aikana.  
 
Toiminnan turvaamiseksi ehdotan, että palkatonta työvapaata ei 
myönnetä hakemuksen mukaisesti.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Asianosaiselle  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2018 21 
 
Perusturvalautakunta § 81 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen sairaanhoitajan toimesta (vuodeosasto) 
 
151/01.01.04/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 81  

XXXXXXXX on kirjallisesti ilmoittanut irtisanoutuvansa vuodeosaston 
sairaanhoitajan toimesta 1.1.2019 alkaen. 
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Katriina Halmeaho 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi 
XXXXXXXX irtisanoutumisen vuodeosaston sairaanhoitajan 
toimesta 1.1.2019 alkaen.  
Sairaanhoitajan toimelle haetaan täyttölupa ja julistetaan 
haettavaksi. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Asianosaiselle  
 Palkat  
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Perusturvalautakunta § 82 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perhetyöntekijän toimen täyttäminen 
 
12/01.01.01/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 82  

Perhetyöntekijän määräaikainen toimi ajalle 1.1.-31.12.2019 on ollut 
haettavana 19.11.2018 päättyneellä hakuajalla. 
 
Perhetyöntekijän työtehtäviin kuuluvat mm. perhetyö sekä muut 
lastensuojelupalveluiden tehtävät. Työskentely tapahtuu pääasiassa 
asiakkaiden kotona.  
 
Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvuutta asiakastyöhön, 
lapsimyönteisyyttä, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, oma-
aloitteisuutta ja mutkatonta asennetta muuttuviin tilanteisiin.  
Odotamme että sinulla on kokemusta lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa työskentelystä.  
 
Toimeen valittavalta toivotaan sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan 
tutkintoa. Hakijalta edellytetään pohjoissaamenkielen taitoa. 
Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttöä. 
  
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  
 
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
(504/2002) mukainen rikosrekisteriote. 
 
Toimessa on neljän kuukauden koeaika. 
 
Perhetyöntekijän määräaikaiseen toimeen ei saapunut yhtään 
hakemusta määräaikaan mennessä.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää laittaa perhetyöntekijän määräaikaisen 
toimen uudelleen hakuun. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 83 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimen täyttäminen 
 
120/01.01.01/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 83  
 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi on ollut haettavana 

19.11.2018 päättyneellä hakuajalla. 
 
 Toimi täytetään 1.1.2019 alkaen vakinaisesti. 

 
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja laatii yksilöllisiä suunnitelmia 
elämänhallinnan ja toimintakyvyn tukemiseksi. Asiakkaita ovat 
ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömät. Tehtävänä on auttaa yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa heikossa työmarkkina-asemassa olevia 
työttömiä henkilöitä yksilöllisten polkujen kautta kohti omia 
tavoitteita.  Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävänä on 
vahvistaa asiakkaan työelämänvalmiuksia, työssä tai opinoissa 
selviytymistä ja luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaaja toimii päivätoiminnan vetäjänä ja koordinoi 
työkokeilu- sekä mahdollisia palkkatukityöpaikkoja. 
 
Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai 
aiempi opistoasteinen tutkinto tai muu soveltuva sosiaalialan 
koulutus ja työkokemus. Tehtävän hoito edellyttää oman auton 
käyttöä. Pohjoissaamen kielen taito katsotaan erityiseksi eduksi. 
 
Lisäksi edellytämme palkattavalta henkilöltä hyviä vuorovaikutus- ja 
tiimityötaitoja sekä kykyä vastuulliseen ja itseohjautuvaan 
työskentelyyn. Kokemus kehittämistyöstä sekä kyky innovatiiviseen 
työskentelyyn katsotaan eduksi. Henkilöllä tulee olla kokemusta 
asiakaspalvelutyöstä kohderyhmän parissa sekä työllistymistä 
tukevien palvelujen tuntemusta. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 
toimii yhteistyössä TE-toimiston, työllisyyspalveluiden, sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä muiden asiakkaan kuntoutuksessa 
yhteistyössä olevien tahojen kanssa. 
 
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka 
2500 €/kk. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja 
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. 
 
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimeen saapui määräaikaan 
mennessä yksi hakemus.  
 
Hakija haastateltiin 22.11.2018. Haastatteluun osallistuivat 
perusturvalautakunnan pj Markku Halonen ja perusturvajohtaja Päivi 
Rautio.  
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Perusturvalautakunta § 83 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus:   
 
Perusturvalautakunta päättää laittaa kuntouttavan työtoiminnan 
ohjaajan toimen uudelleen haettavaksi. Aikaisemman haun 
perusteella tulleita hakemuksia ei oteta automaattisesti huomioon.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 

Jakelu Hakijalle  
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Perusturvalautakunta § 84 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pyyntö sitoutumisesta Lapin maakunnan asiakas- ja potilastieto-järjestelmien uudistamiseen 
 
150/07.03.00/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 84  

Lapin maakunta- ja sotevalmistelu pyytää 16.11.2018 päivätyllä 
kirjeellään Lapin maakuntaan siirtyviltä sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioilta päätöstä siitä, millä vaihtoehtoisella etenemismallilla 
ja aikataululla edetään kohti yhteistä sote-ydintietojärjestelmää: 
edetäänkö vaihtoehdon A vai B mukaisesti. Tieto päätöksestä 
pyydetään toimittamaan Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmisteluun 12.12.2018 mennessä. Oheismateriaalina Lapin liiton 
kirje. 
 
Vaihtoehto A: 
Liittyminen KL-kuntahankintojen ja Keski-Suomen 
hankintakonsortion asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) 
hankintaan sairaanhoitopiirin kautta. Tällä päätöksellä kunta/ 
kuntayhtymä 
- valtuuttaa oman sairaanhoitopiirinsä tekemään sitoumuksen ja 
päätökset APTJ-hankintaan liittyen 
- sitoutuu hankkeeseen liittyvään toiminnan suunnittelun resursointiin 
-sitoutuu tietojärjestelmän käyttöönottoon ja kustannuksiin suhteessa 
asukaslukuun 
- sitoutuu välivaiheen konsolidointiprojektiin 
 
Tavoitteena on rahoittaa käyttöönottoon liittyvää työtä VM:n 
maakuntavalmistelun ICT-muutostukirahoituksella sekä siirtää 
investointiin liittyviä kustannuksia mahdollisimman paljon 
järjestelmän käyttöönoton jälkeiseen aikaan. 
 
Vaihto B: 
Kilpailuttaminen myöhemmin ja määrittelytyön aloittaminen kohti 
tavoitetilaa osana myöhemmin mahdollisesti perustettavaa 
hankintakonsortiota. Tällä päätöksellä kunta/kuntayhtymä 
- sitoutuu välivaiheen konsolidointiprojektiin 
 
Kirjeessä on mainittu, että tulevan Lapin maakunnan alueella on tällä 
hetkellä käytössä 38 erillistä asiakas- ja potilastietojen 
ydinjärjestelmää.  
Nykyiset tietojärjestelmät eivät mahdollista integroitua sosiaali- ja 
terveyden huollontoimintaa Lapin alueella. 
 
Vaihtoehto A eli uuden sukupolven tietojärjestelmäkokonaisuuden 
mahdollisimman nopea käyttöönotto nähdään Lapin maakunnan 
valmistelun kannalta ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Lapin liiton hallitus 
on päättänyt kokouksessaan 12.11.2018 § 107 suositella kuntia 
tekemään ratkaisun nopeimman aikataulun vaihtoehdon mukaisesti.  
Vaihtoehtoja on vertailtu, oheismateriaalina olevassa, Miia Palon ja 
Sirpa Hakamaan laatimassa esittelymateriaalissa. 
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Perusturvalautakunta § 84 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta sitoutuu Lapin maakunnan asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien uusimiseen Lapin maakunta- ja 
sotevalmistelun toimielimen kirjeen vaihtoehto A:n mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Jakelu Lapin maakunta- ja sotevalmistelu  
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Perusturvalautakunta § 85 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hammaslääkärin viran vastaanottaminen ja virkavaalin vahvistaminen 
 
152/01.01.02/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 85  

XXXXXXXX on 6.11.2018 kirjallisesti ilmoittanut ottavansa vastaan 
terveyskeskushammaslääkärin viran 2.1.2019 alkaen ja toimittanut 
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa 
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi XXXXXXXX toimittaman 
lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja  ilmoituksen 
terveyskeskushammaslääkärin viran vastaanottamisesta 2.1.2019 
alkaen sekä vahvistaa virkavaalin.    
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 

Jakelu      Asianosaiselle  
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Perusturvalautakunta § 86 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 13.12.2018 § 86  

Kela 
- Sosiaalivakuutus: Mistä sosiaaliturvan rahat tulevat 
 
Valtuusto 
- Irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista, Henry Valle  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
- Uusi tilastoraportti julkaistu: lastensuojelun käsittelyajat 1.4.-
30.9.2018 
 
Valtiokonttori 
- Eduskunnalta lisää rahaa veteraanipalveluihin 
 
Valvira 
- Valviran uutiskirje 4/2018 
- Päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja 
Ilmoitus, ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta, Coronaria Fysiokuusamo Oy 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttamisesta (uusi toimipaikka Rovaniemi), Coronaria 
Terameri Oy   
- Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja  
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 
Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy  
 
Viranhaltijapäätökset 
- Inarin kunnan johtava lääkäri toimii Utsjoen kunnan virkalääkärinä 
20.11.2018 alkaen 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun 
mukaiset asiakirjat/ asiat. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 87 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta 
 
153/01.01.04/2018 
 
Petultk 13.12.2018 § 87  

XXXXXXXX on kirjallisesti 12.12.2018 jättänyt irtisanomisilmoituksen 
ja ilmoittanut irtisanoutuvansa sosiaalityöntekijän virasta 01.01.2019 
alkaen.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta myöntää eron XXXXXXXX sosiaalityöntekijän 
virasta 01.01.2019 alkaen. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
  
 
Jakelu Asianosaiselle  
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Perusturvalautakunta § 88 13.12.2018 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahasiirrot - talousarvio 2018, perusturvalautakunta 
 
211/02.02.00/2017 
 
Petultk 13.12.2018 § 88  

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan 
lautakunta voi päättää määrärahan siirroista tehtäväalueen sisällä 
sekä tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista 
enintään 10 % lautakunnan kokonaismenoista.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta valtuuttaa tekemään virkamiestyönä 
määrärahasiirrot vuoden 2018 talousarvioon. Tehdyt 
määrärahasiirrot pyydetään tuomaan tiedoksi seuraavaan 
perusturvalautakunnan kokoukseen.  
 
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 
 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 88. 
  
  

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

 Pykälät 
 74, 76, 77, 78, 80, 83, 84. 
  
  

 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 
 74, 76, 77, 78, 80, 83, 84. 
  
  
 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 

 


