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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
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 Kontio Päivi  10:00 - 11:22 Hoitotyön johtaja  
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 Vierimaa Taina  10:00 - 11:22 Vastaava 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto ja kunnan kotisivut www.utsjoki.fi 
20.05.2020  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
  Minna Lukkari 
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Perusturvalautakunta § 24 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 14.05.2020 § 24  

Kokous pidetään sähköisenä kokouksena (Utsjoen kunnan hallinto- 
sääntö 127§). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain 
sellaisesta paikasta, jossa kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole 
ulkopuolisten kuultavissa ja nähtävissä. Kokouskutsu, esityslista, 
liitteet ja oheismateriaali on lähetetty sähköisesti. 
Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan 
salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan 
sähköiseen kokoukseen.  
Etäyhteyksien johdosta kanslisti Minna Lukkari toimii kokouksen 
teknisenä sihteerinä. 
 
Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 25 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 14.05.2020 § 25  

Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Uula-Petteri Aikio ja Marjut Mellanen. 
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Perusturvalautakunta § 26 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 14.05.2020 § 26  

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi ja käy läpi sähköisen kokouksen ohjeistuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 27 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
54/00/2019 
 
Petultk 14.05.2020 § 27  

Perusturvajohtaja, hoitotyön johtaja ja avopalvelun ohjaaja kertovat 
sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisten asioiden 
tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Perusturvajohtaja, hoitotyön johtaja ja avopalvelun ohjaaja kertoivat 
sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisten asioiden 
tilannekatsauksen. 
 
Merkitiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 28 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 14.05.2020 § 28  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.-30.4.2020. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 30.04.2020. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 29 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Täydentävän ja ehkäisevan toimeentulotuen soveltamisohjeet 
 
188/05.22/2013 
 
Petultk 14.05.2020 § 29  

Oheismateriaalina täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
soveltamisohjeet. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan täydentävän ja 
ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet, ohjeet otetaan 
käyttöön 1.6.2020 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 30 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Virkavapaus-anomus 
 
37/01.01.00/2020 
 
Petultk 14.05.2020 § 30  

Terveyskeskuslääkäri Saara Hetemaa on hakenut palkatonta 
virkavapaata ajalle 1.6.-31.12.2020.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta myöntää Saara Hetemaalle palkattoman 
virkavapaan aj. 1.6.-31.12.2020. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Jakelu Hetemaa Saara 
 Palkkatoimisto  
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Perusturvalautakunta § 31 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Irtisanoutuminen hammaslääkärin virasta 
 
38/01.01.04/2020 
 
Petultk 14.05.2020 § 31  

Taina Vierimaa on ilmoittanut irtisanoutuvansa hammaslääkärin 
virasta1.9.2020 alkaen, virkasuhde päättyy 31.8.2020. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy Taina Vierimaan irtisanoutumisen 
hammaslääkärin virasta 1.9.2020 alkaen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Vierimaa  Taina 
 Palkkatoimisto  
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Kunnanhallitus § 31 09.04.2020 
Perusturvalautakunta § 32 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sitoutuminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja sote -rakenneuudistusta 
tukevaan alueellisen valmistelun hankkeiden hallinnointiin 
 
24/00.04.02/2020 
 
Kh 09.04.2020 § 31 
  

Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n hallitus on sitoutunut hakemaan ja 
hallinnoimaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ja 
sote -rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun 
hankekokonaisuuksia.  
 
Kuntien tulee tehdä periaatepäätös hankkeisiin sitoutumisesta, 
sitoutumispäätöstä kysytään huhtikuun 2020 aikana.  
 
Valtio tukee alueellista sote-valmistelua kahdella erillisellä 
valtionavustushaulla: tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelman valtionavustushaulla ja sote-rakenneuudistuksen 
valtionavustushaulla. Hakuaika molempiin on 20.1.-31.3.2020. 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma ja sen tavoitteet 
nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen 
alueellisen valmistelun kanssa. Kummassakin haussa 
valtionavustusta myönnetään vain yhdelle hankekokonaisuudelle 
kussakin maakunnassa. Lapin maakunnan hankehakijaksi 
molempien hankkeiden osalta on sovittu Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymä.  
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta haetaan 
rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen. Vuoden 
2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta 
edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, 
mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan 
alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan 
valtionavustuksilla. Alueille jaetaan 70 milj. euroa vuonna 2002. 
Rahoitus on käytettävissä vuosina 2020-2022. Avustusta 
myönnetään ilman omarahoitusosuutta jokaisen maakunnan yhdelle 
yhteiselle hankekokonaisuudelle. Hakijana voi olla maakunnan 
alueelta kunta tai kuntayhtymä.  
 
Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen 
valmistelua tukeviin hankkeisiin. Valtionavustusta myönnetään 
erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja 
yhtenäistämiseen. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu 
vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. 
Valmistelun rahoituksessa kyse ei siis ole tulevan sote-uudistuksen 
toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja 
yhteisen valmistelun tukemisesta. Alueille jaetaan vapaaehtoiseen 
alueelliseen valmisteluun ja hankekoordinaatioon 25 milj. euroa, joka 
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Kunnanhallitus § 31 09.04.2020 
Perusturvalautakunta § 32 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

jyvitetään alueille laskennallisesti. Lapin maakunnan osuus on 957 
500 euroa. Lisäksi alueille jaetaan 120 milj. euroa tilannekuvan, 
arvioidun tarpeen ja hankehakemusten perusteella vuonna 2020. 
Rahoitus on käytettävissä vuosina 2020-2021. Avustuksessa on 20 
%:n omavastuuosuus, joka voi olla henkilöstön työpanosta. Hakijana 
voi olla maakunnan alueelta kunta tai kuntayhtymä.  
 
Rakenneuudistuksen valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat 
yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen 
valtionavustushaun kanssa. Tällä valtionavustuksella rahoitetaan 
kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät 
digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet. 
 
Valtionavustus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 
 
1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio 
2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen 
3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen 
digitaalisten välineiden avulla 
 
Hankkeisiin osallistuvien kuntien yhteenlaskettu asukasluku tulee 
olla vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta. 
Valtionavustusta Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaisiin 
hankkeisiin myönnetään vain, jos hankealueen kunnat ja sosiaali- ja 
terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät ovat tehneet 
periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta.  
 
Syksyllä 2019 sovittiin, että tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 
hakua valmistellaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
(Poske) -vetoisesti yhdessä molempien sairaanhoitopiirien 
perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Tulevaisuuden sote-
keskus-ohjelmaan perustuvaa hankekokonaisuutta hakee ja hallinnoi 
Kolpeneen Palvelukeskus Poske yhteyden kautta.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että molemmilla hankkeilla 
olisi sama hallinnoija, koska hankekokonaisuudet liittyvät tiiviisti 
toisiinsa. Valtionavustuksen saaja on päävastuussa hankkeille 
myönnetyn valtionavustuksen käytöstä ja hankkeiden hallinnoinnista. 
Hankkeen hallinnoijan tulee tehdä kaikkien hanketta toteuttavien 
kanssa sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja 
niiden ehdoista. Hallinnoijan tehtävänä on antaa selvitys 
hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä 
kustannuksista viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen 
päättymisestä.  
 
Hankevalmistelupäivänä 29.1.2020 järjestetyssä kuntajohtajien 
kokouksessa ja Sosiaali- ja terveysministeriön aluepäivän 
yhteydessä 17.2.2020 käytiin keskustelua Sote-rakenneuudistusta 
tukevaan hankehaun valmistelusta ja hakijasta. Yhteiseksi 
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Kunnanhallitus § 31 09.04.2020 
Perusturvalautakunta § 32 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

näkemykseksi muodostui, että Kolpeneen palvelukeskus olisi sopivin 
hakija myös rakenneuudistushaussa. 
 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä päätti että Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymä 
 
1. sitoutuu hakemaan ja hallinnoimaan Lapin maakunnan 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeita, mikäli 
kunnat ja sosiaali-ja terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät 
tekevät hankkeisiin osallistumisesta periaatepäätöksen ja 
2. sitoutuu hakemaan ja hallinnoimaan rakenneuudistuksen 
valmistelua tukevia hankkeita, sillä edellytyksellä, että jäsenkunnat, 
sairaanhoitopiirit ja mahdollisesti Lapin liitto vastaavat pääosin 
omarahoitusosuudesta työpanos mukaan lukien. 
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää, että Utsjoen kunta sitoutuu Lapin 
maakunnan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
hankkeisiin sekä vastaa rakenneuudistuksen valmistelua tukevien 
hankkeiden kuntakohtaisesta omarahoitusosuudesta työpanos 
mukaan lukien. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Petultk 14.05.2020 § 32  

 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 

 Merkittiin tiedoksi.  
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Perusturvalautakunta § 33 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vieraskunta- ja täyskustannuskorvaukset 2020 
 
87/02.08/2018 
 
Petultk 14.05.2020 § 33  

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 2020 
talousarviossa arvioitujen menojen ja suoritteiden perusteella ja 
yleishallinnon kustannukset ja poistot on kirjattu v. 2019 
toteutuneiden kustannusten mukaan. 
 
Oheismateriaalina  hinnasto vieraskunta- ja 
täyskustannuskorvauksista. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää vahvistaa vieraskunta- ja 
täyskustannuskorvauskorvaukset 1.6.2020 alkaen oheismateriaalina 
olevan hinnaston mukaisena.  
 
Päätös: 
 
 

 Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 34 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laboratorionäytteen hinta kuntalaiselle 
 
87/02.08/2018 
 
Petultk 14.05.2020 § 34  

Utsjoen terveyskeskuksen laboratoriossa on käytössä alueellinen 
NordLab –laboratoriotutkimusrekisteri, jossa määritellään 
tutkimusten hinnat. NordLab:n hinnastossa on määritelty myös 
käyntimaksu 10,50€. 
Terveyskeskuksen laboratorion näytteenotto kuntalaisille on 
maksutonta, jos lähete on terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin 
määräämä.  
Tk:n labrassa voidaan ottaa myös kuntalaiselle yksityisellä lääkärillä  
määrätyt verikokeet, jolloin kuntalainen maksaa  käyntimaksun ja 
tutkimusrekisterin mukaisen näytehinnan. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää periä  kuntalaiselta 
terveyskeskuslaboratoriossa otetusta näytteestä maksun, jos 
näytteenottoon lähetteen on määrännyt yksityinen lääkäri. 
Yksityislääkärin lähetteen laboratorionäytteen hintana peritään 
kuntalaiselta  
- käyntimaksu 10,50€ sekä 
- tutkimusrekisterin mukainen näytehinta. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 35 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen osoitetun määrärahan 
tarpeesta v. 2022 
 
165/02.04.01/2013 
 
Petultk 14.05.2020 § 35  

Saamelaiskäräjät on pyytänyt saamelaisalueen kuntia toimittamaan 
vapaamuotoisen esityksen vuoden 2022 valtioavustuksen määrästä ja 
toimintokohteista saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi kunnan alueella 24.4.2020 mennessä.  

 
Valtion talousarviossa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on 
vuodesta 2002 lähtien myönnetty erillinen valtionavustus saamenkielisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella 
(momentti 33.60.36). Avustus on kokonaisuudessaan ollut vuodesta 2004 
lähtien suuruudeltaan 480 000 euroa ja se on myönnetty käytettäväksi 
saamelaisten kotiseutualueella Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen 
kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti toteuttaviin toimenpiteisiin.  

 
Valtionavustus on jaettu sellaisten palveluiden kehittämiseen ja 
turvaamiseen, joissa toteutetaan kunnan alueella asuvien saamelaisten 
kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustusta 
on myönnetty toimintokohtaisesti. Kunta on osallistunut toimintojen 
rahoittamiseen omalla prosentuaalisella maksuosuudellaan sovittujen 
rahoitusraamien mukaisesti. 
 
Utsjoen kunnan esitys valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista 
vuodelle 2022:  

                         

SAAMENKIELISET 
SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUT, 
NYKYISET TOIMINNOT 

Kokonais- 
kustannukset 

Tulot Avustus
% 

Haettava 
avustus 

Auttaja-aslak toiminta 
-Utsjoen alue 
-Karigasniemen alue 

 
47 000 
47 000 

 
1 800 
1 800 

 
75 
75 

 
33 900 
33 900 

Hoivatyöntekijä 
- Utsjoki-Nuorgam alue 
- Karigasniemen alue 

 
48 000 
48 000 

 
1 800 
1 800 

 
75 
75 

 
34 650 
34 650 

Toiminnanohjaaja 50 000 0 50 25 000  

Terveydenhoitaja ja 
kotisairaanhoitaja 

 

75 000 
 
3 000 

 
50 

 
36 000 

UUDET ESITYKSET 
VUODELLE 2022 

    

Saamenkielinen hoito-
apulainen/ lähihoitaja 
Dorvuun 

 
 
40 000 

 
 
0 

 
 
75 

 
 
30 000 

Saamenkielinen lääkäri 100 000 0 50 50 000 

Saamenkielinen 
psykiatrinen sairaanhoitaja 

 
 
60 000 

 
 
0 

 
 
50 

 
 
30 000 

Saamenkielinen 
palveluohjaaja 

 
50 000 

 
0 

 
50 

 
25 000 

Yhteensä 565 000 10 200  333 300 
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Perusturvalautakunta § 35 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

     
Utsjoen kunnan esityksessä painotetaan jo toiminnassa olevien 
saamenkielisten palveluiden jatkuvuuden tärkeyttä myös vuonna 2022 ja 
näihin toimintoihin valtionavustuksen saamista täysimääräisenä. Kuntalaisten 
ikärakenteen vuoksi kotiin annettavien palvelujen tarpeen määrä lisääntyy 
koko ajan. Saamenkielisillä palveluilla mahdollistetaan kotona asumista 
mahdollisimman pitkään turvaamalla kotiin annettavien palveluiden 
säännöllisyyttä, määrää ja jatkuvuutta. Hyvä hoito edellyttää, että 
hoitopalveluita tarjotaan asiakkaiden / potilaiden äidinkielellä. 
 
Uusien esitysten perustelut: 
 
Kaikki esitykset tukevat saamelaisväestölle tuotettavien palveluiden 
saamisen omakielisenä ja näin turvataan kielellisten oikeuksien toteutuminen 
käytännössä. Saamelaisväestölle omalla äidinkielellä saatavat palvelut 
vahvistavat myös saamen kielen asemaa, kun kaikessa asioinnissa voi 
käyttää omaa äidinkieltään. 
 
Saamenkielisen hoitoapulainen/lähihoitaja Dorvuun olemme priorisoineet 
ensimmäiseksi: 
Tehostetun palveluasumisen yksikön Dorvu on muistisairaille ikäihmisille 
kodinomaiseen asumiseen tarkoitettu yksikkö. Jotta asukkaille voitaisiin taata 
turvallinen ja arvokas eläminen omankielisessä ja- kulttuurisessa 
ympäristössä, saamenkielisen henkilökunnan palkkaaminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Koska koulutetun saamenkielisen lähihoitajan rekrytointi on tällä 
hetkellä osoittautunut vaikeaksi, voisimme alkuun turvata saamenkielisen 
palvelun ikäihmisille palkkaamalla sopivan henkilön hoitoapulaiseksi. 
Jatkossa voisimme tarjota hänelle mahdollisuuden kouluttautua lähihoitajaksi 
työn ohessa yhteistyössä oppisopimustoimiston ja Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen kanssa.   
 

Saamelaiskäräjille on toimitettu yllä oleva esitys saamenkielisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun 
valtionavustuksen tarpeesta v. 2022. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy 
Saamelaiskäräjille toimitetun esityksen saamenkielisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun 
valtionavustuksen tarpeesta v. 2022. 
 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Saamelaiskäräjät  
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Perusturvalautakunta § 36 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 14.05.2020 § 36  

Aluehallintovirasto 
- Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 
muuttaminen, Lapin Seniorikuntoutus Oy 
- Uutiskirje 11.3.2020 Pohjois-Suomen AVI 
 
Esperi Care Oy 
- Hintojen tarkistaminen 1.6.2020 alkaen. 
 
Inarin kunta 
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden korvaukset vuonna 2020/ mm. 
terveydenhuoltolain 58 §:n mukainen kuntalaskutus. 
 
JHL 
- Vaatimus henkilöstön työturvallisuuden kuntoonlaittamisesta 
sosiaali- ja tervysalan työpaikoilla 
 
Kela 
- Väliaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin 
- Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen 
- Uusi valmennusohjelma sosiaalihuollon ammattilaiselle 
- Kotikunnattomat potilaat ja koronaviruksen hoitp 
- Toimeentuloturvainfo 
- tiedote 4.3.2020: Kelan lomakkeita saa nyt myös inarinsaameksi. 
 
Kunnanhallitus 
- Kunnanjohtajan sijaisen määrääminen 
- Toimielimien päätökset 
- Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2020 
 
Saamelaiskäräjät 
- Utsjoen kunnan yiliselvitys saamenkielisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen 
kytöstä vuonna 2019, pöytäkirja 1/2020 26.03.2020. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohje väliaikaisesta poikkeamisesta 
sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain 
säännöksiä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työskentelevään 
henkilöstöön 
- Kuntainfo 9a/2019, Elatusapujen ja elatustukien määrät 1.1.2020 
(korvaa kuntainfon 9/2019). 
 
Valtiokonttori 
- Sotiemme veteraanien kotipalvelut korona-aikana 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
- Tilasto: Ennakkotieto, Toimeentulotuki 2019 
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Perusturvalautakunta § 36 14.05.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

- Tilasto Ennakkotiedot, Lastensuojelu 2019 
Valvira 
-Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus 
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta,Botnia 
MRI Oy. 
-Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus 
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Anandan 
Oy. 
-Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus 
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Medical 
Revolution Oy. 
-Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus 
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, UniDoc 
Oy. 
- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus 
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Subvia 
Oy. 
- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus 
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta,Puhti Lab 
Oy. 
- Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja ilmoitus 
yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Safety 
Medical Finland oy. 
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan 
muuttaminen, Coronaria Terameri Oy. 
 
Viranhaltijapäätökset 
- Palvelussuhteen valinnan vahvistaminen. 
- Lähihoitajan toimien (2 kpl) täyttäminen; Dorvu. 
- Lähihoitajan määräaikaisen toimen täyttäminen, kotipalvelu 
Karigasniemi. 
- Sairaanhoitajan toimien (2 kpl) täyttäminen, vuodeosasto. 
- Hoivatyöntekijän määräaikaisen toimen täyttäminen, 
Karigasniemen alue. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee asiat/ asiakirjat tietoon saatetuksi. 
 
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 
 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36. 
  
  

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

 Pykälät 
 29, 30, 33, 34.  
  

 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 
 29, 30, 33, 34. 
  
  
 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 

 


