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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Halonen Markku
Laiti Jouni
Pieski Maarit Kirsti
Aikio Uula-Petteri
Länsman Auli
Pieski Aura

Klo
10:00 - 10:30
10:00 - 10:30
10:00 - 10:30
10:00 - 10:30
10:00 - 10:30
10:00 - 10:30

Parkkonen Anne
Tähkäpää Maiju-Ilona
Härkönen Esko
Lukkari Nils Eric
Mellanen Marjut
Länsman Inga
Aikio Ara
Nieminen Satu-Marjut
Tapiola Ilmari
Tieva-Niittyvuopio Vuokko
Nordberg Aulis

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanhallituksen pj
Kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen
edustaja
Hoitotyön johtaja
Avopalvelun ohjaaja
vastaava lääkäri
vastaava
hammaslääkäri

Halmeaho Katriina
Jylhä Taina
Eriksen Heidi
Vierimaa Taina

Muu

Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Hjelm Karoliina

10:00 - 10:30

Lehmonen Raija
Aikio Leena

10:00 - 10:30
10:00 - 10:30

Esittelijä,
perusturvajohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki

Allekirjoitukset

Markku Halonen
puheenjohtaja

Raija Lehmonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
21 - 28

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika

17.06.2019

Allekirjoitukset
Auli Länsman

Pöytäkirjan tarkastajat:

Uula Aikio
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 24.06.2019
Ilmoitustaulun hoitaja
Minna Lukkari
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petultk 17.06.2019 § 21
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Petultk 17.06.2019 § 22
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Valittiin Auli Länsman ja Uula Aikio pöytäkirjantarkastajiksi, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Petultk 17.06.2019 § 23
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan mukaisen
käsittelyjärjestyksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden katsaus
83/02.02.01/2011
Petultk 17.06.2019 § 24
Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat
aj. 1.1.- 31.5.2019, kauden 5/19 kirjanpito keskeneräinen.
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion toteutumat.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 31.5.2019.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilannekatsaus
54/00/2019
Petultk 17.06.2019 § 25
Perusturvajohtaja kertoo ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Irtisanoutuminen hoitotyön johtajan virasta
43/01.01.04/2019
Petultk 17.06.2019 § 26
Katriina Halmeaho on 14.5.2019 kirjallisesti ilmoittanut
irtisanoutuvansa hoitotyön johtajan virasta 1.8.2019 alkaen.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta myöntää eron Katriina Halmeaholle hoitotyön
johtajan virasta 1.8.2019 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asianosaiselle
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Hoitotyön johtajan viran täyttäminen
128/01.01.01/2015
Petultk 17.06.2019 § 27
Hoitotyön johtajan virka on on ollut haettavana 05.06.2019
päättyneellä hakuajalla.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94)
mukainen laillistus tai sitä vastaava rekisteröinti. Saamen kielen taito
katsotaan erityiseksi ansioksi. Lisäksi edellytämme vahvaa
kokemusta perusterveydenhuollosta, johtamistaitoja ja
motivoitunutta työotetta.
Hoitotyön johtaja toimii terveyskeskuksen vuodeosaston
osastonhoitajana sekä koko terveyskeskuksen hoito- ja avustavan
henkilökunnan esimiehenä ja vastaa osaltaan näyttöön perustuvan
hoitotyön johtamisesta sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta,
toteuttamisesta ja seurannasta.
Tehtäviin kuuluvat mm. toiminnan organisointi, kehittäminen ja
johtaminen, terveyskeskuksen henkilöstö- ja taloushallinto sekä
osallistuminen hoitotyöhön (vuodeosastolla).
Utsjoen terveyskeskuksessa on käytössä Tiedon LifeCare –
potilaskertomusjärjestelmä.
Palkkaus Kvtesn mukaan, hakija voi esittää oman palkkatoiveensa.
Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää
työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja
suullisesta taidosta 150 €/kk.
Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan
valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa
tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.
Hakuilmoitus ja hakijayhteenveto lähetetään oheismateriaalina
perusturvalautakunnan jäsenille esityslistan mukana.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Lisävalmistelu:
Määräaikaan mennessä hoitotyön johtajan virkaan on tullut viisi (5)
hakemusta. Hakijoista kolme (3) ansioituneinta kutsuttiin
henkilökohtaiseen haastatteluun. Hakijoista kolme (3) haastateltiin

Pöytäkirjan tarkastajat:
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13.06.2019. Haastatteluun osallistuivat perusturvalautakunnan
puheenjohtaja Markku Halonen ja perusturvajohtaja Karoliina Hjelm.
Haastatteluryhmällä oli käytössä oheismateriaalina viran
hakuilmoitus, hakijayhteenveto ja kaikki hakemusasiakirjat.
Perusturvajohtaja Hjelm on soittanut 13.06.2019 valittavaksi
ehdotettavan henkilön kahdelle (2) suosittelijalle, jotka ovat toimineet
hänen lähiesimiehinä hoitotyössä.
Haastatteluryhmän yksimielinen esitys on, että hoitotyön johtajan
virkaan valittaisiin koulutuksen, työkokemuksen, hakemuksen ja
haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaisesti
hallintotieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, tradenomi
YAMK ja sairaanhoitaja AMK Päivi Kontio.
Päivi Kontio on esittänyt toiveen tehtäväkohtaiseksi palkaksi
3616,21€/kk, joka vastaa nykyisen hoitotyön johtajan palkkaa.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää
1. valita hoitototyön johtajan virkaan koulutuksen, työkokemuksen,
hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion
mukaisesti Päivi Kontion ja varalle Mervi Rautajoen.
2. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3616,21€/kk.
3. että virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
4. että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
ennen toimen vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa
tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
Petultk 17.06.2019 § 28
Kela
- Toimeentuloturva info: näin ohjaat vastavalmistunutta ja työtöntä
asiakasta
- Tiedote: Vastavalmistunut, hae tukea, jos töitä ei löydy heti
- Tiedote: Kela palvelee asiakkaita nyt myös instagrammissa
Sosiaali- ja terveysministeriö
- Kuntainfo 4/2019, Ihmiskaupan uhrien oikeus erityiseen tukeen ja
palveluihin Suomessa
- Kuntainfo 3/2019, Nuorison terveystodistus poistuu käytöstä
- Kuntainfo 2/2019, Äitiyslaki voimaan 1.4.2019
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
- Tilasto, Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa maaliskuussa 2019
- THL:n tilastojen palautetieto tiedontuottajille: Sosiaalipalvelujen
toimintatilasto 2018 kotipalveluja, tukipalveluja, omaishoidon tukea ja
perhehoitoa sekä vammaisten henkilöiden palveluja koskevat tiedot
ovat ilmestyneet Sotkanetissä.
- Tilasto, Lapsen elatus ja huolto sekä isyyden selvittäminen 2018
Valvira
- Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
luvan muuttaminen, Silmäasema Optiikka Oy
- Ilmoitus: yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikan lopettaminen, Postin Kotipalvelut Oy, Päijät-Häme
- Valviran uutiskirje 1/2019
- Päätös 02.05.2019 Utsjoen kunta,toimeentutuesta vastaavalle
lautakunnalle, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
määräaikojen valtakunnallinen valvonta
Viranhaltijapäätökset
Perusturvajohtaja:
- Toimen nimike, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimen
nimikkeen muuttaminen vastaava ohjaaja nimikkeeksi
- Muutos työaikaan, hammaslääkäri tekee osa-aikaista (75 %)
työaikaa aj. 01.06.-31.08.2019.
- Sivutoimilupa, hammaslääkärin sivutoimilupa
- Muutospäätös sairaanhoitajan toimenkuvaan
- Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen 01.10.2019 alkaen
vakinaisesti
- Terveydenhoitajan toimen täyttäminen
Hoitotyön johtaja:
- Palvelusuhteen valinnan vahvistaminen, ravitsemustyöntekijä
- Palvelusuhteen valinnan vahvistaminen, ravitsemustyöntekijä
- Sairaanhoitajan toimen täyttäminen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
- Valtuuston kokouksen 20.5.2019 täytäntöön pano
- Toimielimien päätökset
Valtuusto
- Utsjoen kunnan viestintäsunnitelma
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi valmistelun
mukaiset asiakirjat/ asiat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliperusteet
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
27.
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viran
omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta
–aika
PL 41
99981 UTSJOKI
Pykälät
27.

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
ValitusviSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ranomaiannettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatinen ja vali- muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
tusaika
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

Muu valitusviranomainen , osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälä

Valitusaika
päivää
päivää

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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

