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Tarkastusaika 13.11.2019
Uula Aikio
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Pöytäkirjan tarkastajat:

Jouni Laiti
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta

Kunnanvirasto, keskustoimisto 19.11.2019
Elisa Kuvaja
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

6/2019
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 39

6/2019

12.11.2019

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petultk 12.11.2019 § 39
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

4

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 40

6/2019

12.11.2019

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Petultk 12.11.2019 § 40
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uula Aikio ja Jouni Laiti. He toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 41

6/2019

12.11.2019

Työjärjestyksen hyväksyminen
Petultk 12.11.2019 § 41
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen
käsittelyjärjestyksen sekä lisävalmistelun pykälään 44
määrärahamuutokset ja lisämääräraha, talousarvio 2019.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 42

6/2019

12.11.2019

Tilannekatsaus
54/00/2019
Petultk 12.11.2019 § 42
Perusturvajohtaja kertoo sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisten
asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

7

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 43

6/2019

8

12.11.2019

Talouden katsaus
83/02.02.01/2011
Petultk 12.11.2019 § 43
Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat
aj. 1.1.- 25.10.2019, kauden 10/19 kirjanpito keskeneräinen.
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion toteutumat.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 25.10.2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 44

6/2019
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12.11.2019

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha, talousarvio 2019
108/02.02.00/2018
Petultk 12.11.2019 § 44
Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla.
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista
tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budejetoitujen
määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan
kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä
valtuustolle.
Määrärahan siirrot
Talousarvioon 2019 esitetään tehtäväksi määrärahan siirtoja
yhteensä 131.695 €, liitteenä selvitys määrärahan siirroista.
Menot ylittyvät hallinnon palkoissa ja matkakorvauksissa, tehostetun
palvelusasumisen palkoissa ja sivukuluissa (palkattu kaksi
lisätyöntekijää), vuodeosaston palkoissa (palkattu lh opso) ja
laboratorion palkoissa (toimintaa hoidettu lyhytaikaisilla sijaisilla)
sekä ensihoidossa. Näitä ylityksiä pystytään kattamaan
lastensuojeluun, kuntouttavaan työtoimintaan, omaishoitoon ja
päihdehoitoon varatuilla määrärahoilla.
Lisämääräraha talousarvioon 2019
- laboratorion verinäytteet lähetetään matkahuollon kautta, jolloin
näytteiden kuljetuksen joutuu maksamaan kunta. Postin kautta
lähetetyt verinäytteet eivät ehdi perille eli vanhenevat kuljetuksen
aikana. Tästä aiheutuu kunnalle v. 2019 kustannuksia 12.500€
- Kuntoutukseen tarvitaan lisämäärärahaa 11.000 €
- Kunta on joutunut käyttämään paljon laitoshoidon ostopalvelua,
määräraha ylittyy 70.000 €.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta
- hyväksyy seuraavat määrärahan muutokset (yhteensä 131.695 €)
tehtäväksi talousarvioon 2019 oheisen liitteen mukaisesti ja
- esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 93.500 euron lisämäärärahan
talousarvioon 2019.
Lisävalmistelu:
Lisämääräraha talousarvioon 2019
- erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyvät 300.000 euroa,
lisämäärärahan tarve 180.000 €. Määrärahan tarpeessa on
huomioitu kotisairaanhoitajan palkkaus- ja matkakulujen siirtäminen
projekteihin kp:lle 6425 sekä psyk. sairaanhoitajan palkkaus ja
matkakulujen siirtäminen projekteihin kustannuspaikalle 6410.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 44

6/2019
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12.11.2019

Muutosehdotus:
Perusturvalautakunta
- hyväksyy seuraavat määrärahan muutokset (yhteensä 131.695 €)
tehtäväksi talousarvioon 2019 oheisen liitteen mukaisesti ja
- esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 93.500 euron lisämäärärahan
talousarvioon 2019.
- esittää valtuustolle hyväksyttäväksi sekä lisävalmistelun mukaisen
lisämäärärahan 180.000 € erikoissairaanhoidon kustannuksiin.
Päätös:
Muutosehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

KH, Valtuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:

Määrärahamuutokset, talousarvio 2019

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 45

6/2019
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Sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi ja hoitotyönjohtajan sijaistaminen
85/01.01.00/2019
Petultk 12.11.2019 § 45
Esitetään vuodeosaston sairaanhoitajan toimen muuttamista viraksi
01.12.2019 lähtien, jotta hoitotyön johtajan sijaistaminen ja siihen
liittyvien virkavastuiden ja -päätösten tekeminen on mahdollista.
Sijaistaminen ei tällä hetkellä onnistu yllättävissä tilanteissa eikä
lomien aikana ja tästä syystä johtuen yksikön (Utsjoen vuodeostasto
ja terveyskeskus) toiminnassa on tarpeeton toiminnan riski
nykyisellä toimintamallilla.
Aikaisemmin hoitotyönjohtajaa on sijaistanut avopalveluohjaaja tai
perusturvajohtaja. Tämä ei ole ammattiliitto Tehy:n eikä
aluehallintoviraston suositusten mukaista, koska sairaanhoitajien
esimiehenä tulisi toimia vähintään sairaanhoitajan koulutuksen
omaava henkilö.
Tämän hetkisellä avopalveluohjaajalla ei ole sairaanhoitajan
koulutusta. Hallinnollisissa töissä avopalveluohjaaja voi toimia
tilanteen vaatiessa hoitotyönjohtajan sijaisena, mutta esimiestyössä
ja henkilöstöjohtamisessa sekä sellaisessa muussa työssä, johon
vaaditaan sairaanhoitajan koulutus, tulee hoitotyönjohtajan sijaisen
olla virkasuhteinen sairaanhoitaja. Ilman virkasuhdetta työnantajaan
sairaanhoitajalla ei riitä toimivalta hoitamaan hoitotyönjohtajan
sijaistamista. Mikäli avopalveluohjaajana toimii henkilö, jolla on
sairaanhoitajan koulutus, voi hän toimia kokonaisvaltaisesti
hoitotyönjohtajan sijaisena.
Tämän hetkisellä perusturvajohtajalla ei ole sairaanhoitajan
koulutusta, mutta hän voi sijaistaa hallinnollisissa töissä
hoitotyönjohtajaa. Perusturvajohtajan valinnoissa on painotettu
sosiaalityöntekijän pätevyyttä ja laillistettua ammattinimikettä.
Perusturvajohtaja, jolla on myös sairaanhoitajan koulutus voi toimia
kokonaisvaltaisesti myös hoitotyönjohtajan sijaisena.
Ehdotus:
Muutetaan yksi (1) sairaanhoitajan toimi virkasuhteeksi 01.12.2019
alkaen, ja määrätään, että virassa oleva sairaanhoitaja toimii
ensisijaisesti hoitotyönjohtajan sijaisena ja turvataan tällä esimiestyö
Utsjoen terveyskeskuksen ja vuodeosaston toiminnassa.
Toissijaisesti hoitotyönjohtajaa voi sijaistaa avopalveluohjaaja tai
perusturvajohtaja, poislukien sellainen työ, joka vaatii
sairaanhoitajan koulutuksen. Perusturvajohtaja tai
avopalveluohjaaja, jolla on sairaanhoitajan koulutus voi toimia
kokonaisvaltaisesti myös hoitotyönjohtajan sijaisena.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 45

6/2019

12.11.2019

Muutettu ehdotus:
Viranhaltijamuutosten ja kunnan talousarvion käsittelyn
keskeneräisyyden takia asia jätetään pöydälle ja tuodaan
lautakunnan käsiteltäväksi myöhemmin.
Päätös:
Muutosehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuusto
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 46
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Yhteistyösopimus elintarvikkeita koskevassa hankinnassa
74/02.07.01/2019
Petultk 12.11.2019 § 46
Oheismateriaalina yhteistyösopimus elintarvikkeita koskevassa
hankinnassa.
Osapuolet
a) Lapin sairaanhoitopiiri, Logistiikka- ja materiaalipalvelut
b) Utsjoen kunta, avopalvelukeskuksen keittiö
Utsjoen kunta on tehnyt yhteistyötä elintarvikehankinnoissa Lapin
sairaanhoitopiirin Logistiikka- ja materiaalipalvelujen kanssa jo
vuodesta 2005 alkaen. Yhteistyö on sujunut moitteettomasti.
Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Hankintayhteistyöllä saadaan taloudellista etua edullisimpien
hankintahintojen ja -ehtojen muodossa sekä päällekkäisen työn
vähentymisen ja asiantuntemuksen lisääntymisen kautta,
Yhteistyösopimus koskee elintarvikkeiden kilpailuttamista
sopimuskaudeksi 1.11.2020 - 31.10.2022. Elintarvikkeet
kilpailutetaan avoimen menettelyn mukaisesti. Sopimus tehdään
palveluntuottajien kanssa kohderyhmittäin. Sopijapuolilla on
mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden
optiovuodella ajalle 1.11.2022- 31.10.2023 sekä 1.11.202331.10.2024.
Kilpailuttaminen tapahtuu julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2016) mukaisesti.
Oheismateriaalina olevassa yhteistyösopimuksessa ilmenevät
tarkemmin muut ehdot mm. hankinnan kuvaus , hankintayhteistyön
sisältö ja vastuunjako ym.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy yhteistyösopimuksen elintarvikkeita
koskevassa hankinnassa. Yhteishankinnasta jätetään ulkopuolelle
paikallisesti saatavat tuotteet: kypsä ja raaka poronliha, lammas,
tuore kala ja marjat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 47

6/2019
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Panoraamalaitteen hankinta
83/02.07.01/2019
Petultk 12.11.2019 § 47
Utsjoen kunnassa ei ole omaa panoraamalaitetta, jolla voidaan ottaa
ns. ortopantomokuvia potilaan leuoista. Kyseinen kuva on edellytys
potilaan hyvälle perushoidolle ja hoidon suunnittelulle, koska siitä
näkyy hampaiston kokonaistilanne yhdellä kertaa. Erityisen tärkeä
kuva on ennen isompia leikkauksia, kuten tekonivelleikkauksia tai
syöpähoitojen aloitusta. Tällöin kuvasta halutaan selvittää ennen
kaikkea mahdolliset tulehdukset.
Tällä hetkellä potilaat joutuvat käymään optg-kuvassa Inarin
terveyskeskuksessa Ivalossa. Potilaiden on usein vaikea järjestää
matkaa sinne asti, ainakaan nopeasti. Tämä hankaloittaa ja
hidastaa hammaslääkärin päivittäistä työskentelyä. Samoin
lausunnon antaminen leikkauskelpoisuudesta esim.
keinonivelleikkauksissa viivästyy. Kuitenkin aika leikkaukseen voi
tulla hyvinkin nopeasti, jolloin lausunnolla on kiire.
1.1-30.9.2019 välisenä aikana optg-kuvia on otettu 81 kappaletta eli
noin 10/kk. Yksittäisen kuvan hinta on potilaalle 18.90€, Inari
laskuttaa Utsjoen kunnalta 19.55€/kuva, siinä ei suurta säästöä tule.
Suurin etu on ajan ja rahan säästö potilaille ja kunnalle, kun
hammaslääkäri saa tarvitsemansa tiedon samantien.
Olen selvitellyt mahdollisuutta hankkia Utsjoen hammashoitolaan
oma panoraamolaitteisto. Tällainen olisi saatavilla
leasing-sopimuksella Plandent Oy:ltä, joka on laitteen kotimainen
tunnettu valmistaja. Leasing-sopimus on viisivuotinen (60kk) ja
kuukausihinnaksi tulee n.405 €, hinta pysyy kiinteänä koko
vuokra-ajan. Hinta sisältää laitteen lisäksi röntgenohjelmiston
päivityksen ja ylläpidon. Ensimmäinen huolto kuuluu hintaan,
jatkossa hinta on 620€. Laitteen huollot hoituisivat vuosittain
hoitokoneiston huollon yhteydessä.
Leasingajan loputtua laitteen voi lunastaa edullisesti kunnalle.
Tällöin laitteella on vielä hyvinkin käyttöaikaa jäljellä.
Vaihtoehtoisesti laitteen voi ostaa, tällöin hankintahinta on
ohjelmistopäivityksineen noin 22 000 €.
Valmistelija: vastaava hammaslääkäri Taina Vierimaa
Valmistelijan ehdotus:
Ehdotan, että kyseinen panoraamolaite hankittaisiin Utsjoelle
leasing-sopimuksella. Hinta on hyvin kohtuullinen jopa edullinen
hyötyyn nähden.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 47

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

12.11.2019

6/2019
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Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 48

6/2019
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Talousarvio vuodelle 2020, perusturvalautakunta
82/02.02.00/2019
Petultk 12.11.2019 § 48
Oheismateriaalina toimitetaan
- Talousarvion laadinnan ohjeistus ja raami vuodelle 2020
- perusturvalautakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuosille
2020-2022
- Talousarvio 2020, käyttötalous ja projektit
- Investointiohjelma vuosille 2020-2022
Sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille tarvittavat ja
laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti ja kuntalaisen palvelun tarvetta
huomioiden. Annettu talousarvion raami aiheuttaa isoa haastetta
lisääntyneestä palveluntarpeesta johtuvasta kustannusten kasvusta.
Talousarvio vuodelle 2020 on laadittu realistisesti sen mukaan miten
tällä hetkellä tiedetään niiden toteutuvan ja huomioiden
tämänhetkinen vuoden 2019 talousarvion toteutuma.
Perusturvajohtaja, tulosaluevastaavat ja tulosyksikön vastaava
(emäntä) esittelevät oman tulosalueensa/ - yksikkönsä talous- ja
toimintasuunnitelman, talousarvion sekä investoinnit kokouksessa.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman
vuosille 2020-2022, käyttötalouden ja projektien talousarviot
vuodelle 2020 sekä investointiohjelman ja esittää ne edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

KH, Valtuusto

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 49

6/2019
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Selvityspyyntö lasten ja nuorten lakisääteisten suunterveystarkastusten toteutumisesta
84/06.00.00/2019
Petultk 12.11.2019 § 49
Lapin aluehallintovirastoon on saapunut 13.6.2019 Pohjois-Suomen
aluehallintovirastosta ilmoitus, jonka tiedot perustuvat erikoistuvan
hammaslääkärin keväällä 2019 tekemään kyselyyn (liite) liittyen
lasten ja nuorten lakisääteisten suunterveystarkastusten
toteutumiseen. Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö liitteineen
(keväällä tehty kysely). oheismateriaalina
Kyselyyn annettujen vastausten perusteella Utsjoen kunnassa ei
kaikilta osin toteudu lasten ja nuorten suun terveydenhuollon
tarkastukset asetuksen (338/2011) mukaisesti. Kunnan antamien
vastausten mukaan Utsjoella ei kutsuta 1-2 vuotiaiden ikäryhmää
asetuksen mukaiseen hammastarkastukseen. Annettujen
vastausten mukaan kokonaan kutsutuista kolme- ja viisivuotiaiden
ikäryhmistä tarkastuksessa käy arviolta puolet ikäluokkaan
kuuluvista lapsista.
Lapin aluehallintovirasto toteaa, ettei aluehallintovirastoon ole
saapunut Utsjoen kunnan perusturvalautakunnan selvitystä
19.6.2019 lähetettyyn selvityspyyntöön.
Lapin aluehallintovirasto katsoo aiheelliseksi pyytää uudestaan
Utsjoen kunnalta selvityksen asiasta. Selvityksessä tulee vastata
erityisesti seuraaviin asioihin;
- Järjestääkö Utsjoen kunta suun terveydenhuollon tarkastukset
asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä
suun terveydenhuollosta 10 §:n 2. kohdan mukaisesti alle
kouluikäisille lapsille?
- Onko alle kouluikäisten matalien tarkastuslukujen nostamiseksi
tehty toimenpiteitä?
- Selvittääkö kunta määräaikaisista suun terveydenhuollon
tarkastuksista poisjääneiden tuen tarpeen.
Selvitys on annettava viimeistään 7.11.2019 (lisäaika) mennessä.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta antaa seuraavan selvityksen
Aluehallintoviraston pyytämään selvityspyyntöön.
Selvityksessä pyydettiin vastaamaan erityisesti seuraaviin asioihin:
1) Järjestääkö Utsjoen kunta suun terveydenhuollon tarkastukset
asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta

§ 49
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terveydenhuollosta 10 §:n 2. kohdan mukaisesti alle kouluikäisille
lapsille?
- Kouluikäisten lasten tarkastukset on järjestetty
asetuksen mukaisesti. Puutteita on ollut alle kouluikäisten
tarkastuksissa.
2) Onko alle kouluikäisten matalien tarkastuslukujen nostamiseksi
tehty toimenpiteitä?
- On sovittu nyt niin, että hammashoitaja kutsuu tarkastukseen
1- ja 3- vuotiaat ja suuhygienisti tai hammaslääkäri 5-vuotiaat.
Hammashoitaja ottaa uudelleen yhteyttä niihin perheisiin, jos ei lapsi
tule tarkastukseen.
3) Selvittääkö kunta määräaikaisista suun terveydenhuollon
tarkastuksista poisjääneiden tuen tarpeen?
- Hammashoitaja on ottanut yhteyttä kotiin ja keskustellut asiasta,
jolloin uusi aika on varattu. Yleensä syynä poisjääntiin on ollut
matka, sairaus tai unohdus. Lastensuojeluun ei ole ollut tarvetta
ottaa yhteyttä ainakaan tähän mennessä.
Perusturvalautakunta pahoittelee ettei ole aiempaan selvitykseen
vastannut.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi annetun selvityken. Todettiin, että
selvitys toimitetaan Lapin aluehallintovirastolle, asianumero
(Laavi/769/2019).
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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12.11.2019

Tiedoksi saatettavat asiat
Petultk 12.11.2019 § 50
Aluehallintovirasto
- Ohjauskirje: Ehkäisevä päihdetyö ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen on kunnanlakisääteistä perustyötä
- Vanhusten yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt Lapissa
- Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
osoitetun valtionavustuksen käytön vahvistaminen vuodelle 2018
Kela
- Toimeentuloturvainfo 25.9.2019
- Oppimatriaalilisä hakematta tuhansilla opiskelijoilla
- Kelassa käydään läpi toimeentulotuen perintätapaukset
Valtiokonttori
- Veteraaniasioiden kuntakirje 2/2019
Valvira
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen: Vanamo Terveys Oy
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen: Tutoris Oy
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutos: Coronaria Fysioterapia Oy
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen: Attentio Oy
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan
muuttaminen: Munuais- ja maksaliitto ry
Kunnanhallitus
- Toimielimien päätökset
- Talouden katsaus
Viranhaltijapäätökset
Avopalvelunohjaaja:
- Toiminnanohjaajan määräaikaisen toimen täyttäminen
Hoitotyönjohtaja:
- Terveyskeskusavustajan määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen
- Sairaanhoitajan vakituisen toimen täyttäminen
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun
mukaiset asiakirjat/ asiat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
46, 47, 49
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
vaatimusviran
omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta
–aika
PL 41
99981 UTSJOKI
Pykälät

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

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
Valitusviannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatiranomainen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
tusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, Oulu
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
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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- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusjan
kirjojen toi- viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
mittaminen 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

