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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Parkkonen Anne 12:00 - 13:13 Varapuheenjohtaja  
 Laiti Jouni 12:00 - 13:13 Jäsen  
 Pieski Maarit Kirsti 12:00 - 13:13 Jäsen  
 Aikio Uula-Petteri 12:00 - 13:13 Jäsen  
 Länsman Auli 12:00 - 13:13 Jäsen  
 Pieski Aura 12:00 - 13:13 Varajäsen  
 
Poissa Halonen Markku Puheenjohtaja  
 Snellman Aino  Jäsen  
 Härkönen Esko Varajäsen  
 Lukkari Nils Eric Varajäsen  
 Mellanen Marjut Varajäsen  
 Länsman  Inga Varajäsen  
 Aikio Ara Varajäsen  
 Nieminen Satu-Marjut Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen pj  
 Nordberg Aulis Kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Eriksen Heidi Vastaava lääkäri  
 Vierimaa Taina  Vastaava 

hammaslääkäri 
 

 Nikkinen Anna-Marja Emäntä  
 
Muu Miettunen Nanna 12:00 - 13:13 Esittelijä, 

perusturvajohtaja 
 

 Lehmonen Raija 12:00 - 13:13 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 12:00 - 13:13 Tulkki  
 Kontio Päivi  12:00 - 13:13 Hoitotyön johtaja  
 Jylhä Taina 12:00 - 13:13 Avopalvelun ohjaaja  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 Anne Parkkonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

37 - 46 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 25.06.2020 
 
Allekirjoitukset 
 
 

    Aura Pieski   Auli Länsman 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 02.07.2020 00:00 
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
 

    Minna Lukkari, keskustoimiston kanslisti 
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Perusturvalautakunta § 37 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 25.06.2020 § 37  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 38 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 25.06.2020 § 38  

Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Valittiin Aura Pieski ja Auli Länsman pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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Perusturvalautakunta § 39 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 25.06.2020 § 39  

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi. Kokouksessa käsitellään myös salassapidettävien 
asioiden esityslista. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 40 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
54/00/2019 
 
Petultk 25.06.2020 § 40  

Perusturvajohtaja, hoitotyön johtaja ja avopalvelun ohjaaja kertovat 
sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisten asioiden 
tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 41 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 25.06.2020 § 41  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.-31.5.2020, toukokuun kirjanpito on keskeneräinen. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 31.05.2020. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 42 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha talousarvio 2020, perusturvalautakunta 
 
82/02.02.00/2019 
 
Petultk 25.06.2020 § 42  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla.  
 
Vuoden 2020 talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät seuraavilla 
tulosyksiköillä ja ylityksiä ei  pystytä kattamaan 
perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen määrärahojen 
siirroilla. Ylitykset johtuvat kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä ja myöskin varautumisesta korona-epidemiaan on 
aiheuttanut lisäkustannuksia. 
- Lastensuojelu tarvitsee lisää määrärahaa palvelutarpeen 
lisääntymisestä aiheutuviin kustannuksiin. 
- Tehostettu palveluasumisyksikkö Dorvuun tarvitaan lisää yhden 
lähihoitajan työpanos yöhoidon järjestämiseksi yksikön omana 
palveluna. Asumispalveluiden asukkaiden toimintakyky on 
heikentynyt ja laadukkaan hoidon, asukas- ja työturvallisuuden 
vuoksi aamu- ja iltavuoroissa tulee olla aina kaksi työntekijää sekä 
yöllä yksi työntekijä. Nykyisellä henkilöstöresurssilla (kuusi 
lähihoitajaa) yöhoitoa ei voida työvuorosuunnitteluissa toteuttaa 
omana palveluna. Tällä hetkellä vuodeosaston yövuorolaiset (2 
työntekijää) vastaavat kaikkien yksiköiden yöhoidosta sekä virka-
ajan ulkopuolisesta päivystämisestä. Dorvussa on kevään 2020 
aikana yöhoidon ja muun tilapäisesti lisääntyneen hoidon tarpeesta 
johtuen jouduttu palkkaamaan lisätyöntekijä, johon talousarviossa ei 
ole ollut määrärahavarausta.  
- Kuntoutukseen tarvitaan lisää määrärahaa merkittävästi 
kasvaneiden kuntoutuksen ja apuvälineiden tarpeista.  
- Koronasta, covid -19 tartuntatautiepidemia, aiheutuvien 
kustannuksien seurantaa varten on lisätty oma kustannuspaikka 
(4950), johon kirjataan koronasta aiheutuvat kustannukset 
lukuunottamatta toimeentulotukimenoja sekä mahdollisia 
palkkauskustannuksia. Kustannuspaikan, 4950, menot siirretään 
määrärahoineen viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä oikeisiin 
menokohtiin.  
 
Lisämäärärahan tarve on arvioitu talousarvion toteutuman 30.4.2020 
mukaan  (toteutuma 31.5.2020 on valmis 18.6.2020)  sekä  
kuntalaisten lisääntyneen palvelutarpeen arvioinnin mukaan 
seuraavasti, osa lisämäärän tarpeesta pystytään kattamaan 
lisääntyneillä tuloilla. 
 
Menot 
- Lastensuojelu 98.000 € (kp 4120: tileille 4303, 4420 ja 4730) 
- Tehostettu palveluasuminen 40.000 €(kp 4236: tileille 4002, 4100-
4102 ja 4150-4180) 
- Kuntoutus 40.000 € (kp 4630: tileille 4303 ja 4730) 
- Korona  30.000€ (kp 4950: tileille 4343-4840) 
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Perusturvalautakunta § 42 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 menot yhteensä   208.000 
 
Tulot 
- Kodinhoitoapu 13.000€ (4200-3251, kodinhoitoapumaksu)  
- Tukipalvelut 24.693 € (4210- 3330, muut tuet ja avustukset)  
- Tehostettu palveluasuminen 8.000 € (4236-3261, muut 
sosiaalitoimen maksut 8.000 €) 
tulot yhteensä 45.693,00 
Nettomenot 162.307 €. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan yllä olevan valmistelun 
mukaisiin perusturvalautakunnan alaisille toiminnoille: 
Menot 208.000 € 
Tulot     45.693 € 
Netto   162.307 € 
  
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu KH, Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 43 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2023 ja 
talousarviosta 2021 
 
164/00.04.01/2012 
 
Petultk 25.06.2020 § 43  

Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän 
toiminta- ja taloussuunnitelmaan valmisteluvaiheessa. 
  
Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston 
hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
hallitus on 25.3.2020 § 47 antanut ohjeen toiminnan ja talouden 
suunnittelua varten vuosille 2021 – 2023 ja talousarvion 2021 
laatimista varten.   
  
Lapin sairaanhoitopiiri on jäsenkunnille 01.04.2020 toimittamassaan 
sähköpostissa pyytänyt kuntien esityksiä ja lausuntoja 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, 
taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina 2021 - 2023.  
 
Liitteenä lausunto Lapin sairaanhoitopiirin talousarviota 2021 ja 
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 varten. Lausunnon ovat 
valmistelleet vs. vastaava lääkäri Sanni Rannikko ja hoitotyön johtaja 
Päivi Kontio. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta antaa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 
vs. vastaava lääkäri Sanni Rannikon ja  hoitotyön johtaja Päivi 
Kontion valmisteleman lausunnon Lapin sairaanhoitopiirin 
talousarviota 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 
varten. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
 

 
Liitteet Liite 1 Lausunto Lapin sairaanhoitopiirille toiminta- ja 

talousuunnitelmaa 2021-2023 varten 
 
Jakelu Lapin sairaanhoitopiiri  
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Kunnanhallitus § 47 18.05.2020 
Perusturvalautakunta § 44 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Saamen kielistrategia 
 
121/00.04.02/2018 
 
Kh 18.05.2020 § 47 
  

Inarin, Enontekiön, Sodankylän ja Utsjoen kunnat, Saamelaiskäräjät 
ja Saamelaisalueen koulutuskeskus ovat yhteistyössä valmistelleet 
saamen kielistrategian. Kielistrategia on oheismateriaalina.  
 
Kielistrategiassa esitetään sekä kuntien yhteisiä että kunta- ja 
toimialakohtaisia toimenpide-ehdotuksia. Näin ollen on tarpeen 
pyytää toimielimiltä lausunnot kielistrategiasta, toimielinten käsittelyn 
jälkeen kunnanhallitus esittää kielistrategian valtuustolle 
hyväksyttäväksi.  
 
Ehdotus: 
 
Kunnanhallitus  
1. pyytää lausunnon kielistrategialuonnoksesta sivistyslautakunnalta, 
perusturvalautakunnalta, elinvoimalautakunnalta sekä tekniseltä 
lautakunnalta 5.8.2020 mennessä, 
2. toteaa, että lausunnoissa tulee ottaa kantaa sekä kuntien yhteisiin 
että kuntakohtaisiin toimenpide-ehdotuksiin. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Petultk 25.06.2020 § 44  

Oheismateriaalina Saamelaisalueen kuntien yhteinen saamen 
kielten kielistrategia. 
 
Kunnanhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausunnon 
kielistrategialuonnoksesta 5.8.2020 mennessä. Lausunnoissa tulee 
ottaa kantaa sekä kuntien yhteisiin että kuntakohtaisiin toimenpide-
ehdotuksiin. 
 
Ehdotus: 
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Lisävalmistelu: Keskustellaan lausunnon antamisesta (toimenpide-
ehdotuksineen) kunnanhallitukselle.  
 
Ehdotus kokouksessa:  
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Kunnanhallitus § 47 18.05.2020 
Perusturvalautakunta § 44 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta valtuuttaa  perusturvajohtajan yhdessä 
johtavien viranhaltijoiden kanssa laatimaan lausunnon 
kielistrategiasta kunnanhallitukselle perusturvalautakunnan antaman 
ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 

Jakelu KH  
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Perusturvalautakunta § 45 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa - 
hankkeeseen  
 
53/00.04.02/2020 
 
Petultk 25.06.2020 § 45  

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää kuntien ja kuntayhtymien 
sitoumusta Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-
Suomessa –hankkeeseen osallistumisesta. Sosiaali- ja 
terveysministeriö rahoittaa hankkeesta 80 % ja 20% tulee olla 
omavastuuosuutta, joka voidaan kerryttää työaikana. Päätökset 
sitoutumisesta pyydetään toimittamaan Kolpeneen 
palvelukeskukselle. 
 
Pohjois-Suomeen on valmisteltu kevään aikana Posken 
koollekutsumana Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-
Suomessa –hanketta ajanjaksolle 1.8.2020-31.12.2022. Hankkeen 
hakijana ja hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen 
kuntayhtymä. Valmistelun koordinoinnista ja toteutuksesta on 
vastannut Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 
Hankehakemus on lähetetty STM 1.6.2020. Hankkeen 
kokonaisbudjetti on 1 125 000 eura. Valtionavustus on 80% eli 900 
000 ja omarahoitusosuus 225 000 euroa.  
 
Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan 
yhteiselle hankkeelle on määritelty kolme tavoitetta, joiden 
saavuttamista suunnitellulla kehittämistyöllä tavoitellaan. 
 
Tavoitteena on, että  
1. lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- 
 ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun 
oikea-aikaisesti ja koordinoidusti,  
2. lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu,  
3. kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja 
nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan. 
 
Keinot: Tavoitteiden toteutumiseksi lapset ja nuoret ovat yhdessä 
palveluiden toimijoiden kanssa suunnittelemassa sisältöä ja 
toteuttamassa kehittämistyötä. Hankkeen aikana selkeytämme 
palveluihin pääsyä ja varmistamme tasalaatuiset prosessit, jotka 
vastaavat lasten ja nuorten tarpeisiin. Lastensuojelua uudistetaan 
vahvistamalla osaamista, yhtenäistämällä palveluprosesseja ja 
uudistamalla monialaisen työn käytäntöjä.  
 
Tavoitellut tulokset: Monialaisen kehittämistyön tuloksena 
lastensuojelutyön asiakkaana olevat nuoret saavat päihde- ja 
mielenterveysongelmiinsa tuen ja avun monialaisesti, oikea-
aikaisesti ja koordinoidusti, omissa arjen toimintaympäristöissään. 
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Perusturvalautakunta § 45 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lapset, nuoret ja perheet ovat osallisia omissa prosesseissaan. 
Työntekijät varmistavat ja tukevat asiakkaiden (lasten ja nuorten, 
perheiden) osallisuuden toteutumista. Yhteisen kehittämistyön 
tuloksena ammattilaisten osaaminen on vahvistunut niin, että heillä 
on riittävästi työvälineitä, osaamista ja verkostoja käytettävissään 
lastensuojelun lasten ja nuorten auttamiseksi ja tukemiseksi. 
 
Perusturvalautakunnan kokouksessa on nähtävillä: 
1. Hankehakemuslomake 
2. Hankesuunnitelma 
3. Rahoitussuunnitelma 
4. Kuntaosuuslaskelma suhteutettuna lapsimäärään  
 
Utsjoen kunnan kuntaosuus on koko hankeaikana 284€. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää, että Utsjoen kunta sitoutuu 
osallistumisesta Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-
Suomessa –hankkeeseen ajanjaksolla 1.8.2020-31.12.2022, mikäli 
STM hyväksyy hankehakemuksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 
125 000 eura. Valtionavustus on 80% eli 900 000 ja 
omarahoitusosuus 225 000 euroa.  Utsjoen kunnan kuntaosuus on 
koko hankeaikana 284€, kuntaosuus on suhteutettu kuntien 
lapsimäärään. 
Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymä.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Jakelu Kolpeneen palvelukeskus  
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Perusturvalautakunta § 46 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 25.06.2020 § 46  

Aluehallintovirasto 
- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 
2020.  
 
Kela 
- Työttömyysetuuden suojaosa nousee väliaikaisesti 500 euroon. 
- Kesä tuo muutoksia Kelan palvelupisteiden aukioloaikoihin. 
- Kotikunnattomat potilaat ja koronaviruksen hoito, muutos 
ohjeistukseen. 
- Koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuuteen 
muutoksia. 
- Toimeentuloturvainfo. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
-Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut covid-19-
epidemian aikana 
 
KT Kuntatyönantajat 
- KT:n yleiskirje 6/2020: kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 
1.4.2020-28.2.2022. 
 
Merikratos 
- Sosiaaliasiamiehen vuosiraportti 2019  
 
Saamelaiskäräjät 
- Lapin aluehallintoviranomaisen päätös 7.5.2020 LAAVI/99/2020: 
Valtionavustuksen maksaminen saamelaisten kotiseutualueen 
kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 
vuonna 2020 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
- Tilastorapotti: Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2019-31.3.2020  
 
Valvira 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Tutoris Oy 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettamisesta ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
lopettamisesta, Biohit Oyj 
- Uutiskirje 2/2020 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettamisesta, Adpositio Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan  muutosilmoituksesta, Nightingale Health Oy. 
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Perusturvalautakunta § 46 25.06.2020 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

-Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajantoimipaikkojen nimenmuutoksesta ja ajoneuvojen  
muutoksesta, Suomen Rokotepalvelu Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettamisesta, Auron Fysio Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
nimenmuutoksesta ja toimipaikkojen nimenmuutoksesta, Botnia 
Scan Oy. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Auron Fysio Oy. 
-Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Meru Helth Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan palvelualan poistamisesta, Meru Health Oy. 
- Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajantoimipaikan nimenmuutoksesta, Botnia Radiologipalvelu Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettamisesta, Botnia Scan Oy. 
- Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
nimenmuutoksesta,  Botnia Scan Oy muuttuu Botnia 
Radiologipalvelu Oy:ksi. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, KoskiHoiva Oy. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettamisesta, KoskiHoiva Oy, Kraatarinraitti. 
 
Kunnanhallitus 
- Toimielimien päätökset  
 
Viranhaltijapäätökset 
- Palvelussuhteen valinnan vahvistaminen, vuodeosaston 
sairaanhoitaja. 
- Palvelussuhteen valinnan vahvistaminen, vuodeosaston 
sairaanhoitaja. 
- Lähihoitajan toimen täyttäminen, Tehostettu palveluasuminen 
Dorvu. 
- Irtisanoutuminen lähihoitajan toimesta, kotipalvelu. 
 
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 
 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,46. 
  
  

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

 Pykälät 
 45. 
  

 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 
 45. 
  
 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 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2020 19 
 

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 

 


