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Pöytäkirja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 22.09.2020.
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 47

5/2020

15.09.2020

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petultk 15.09.2020 § 47
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 48

5/2020

15.09.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Petultk 15.09.2020 § 48
Ehdotus:
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Valittiin Uula Aikio ja Auli Länsman pöytäkirjantarkastajiksi, jotka
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 49

5/2020

15.09.2020

Työjärjestyksen hyväksyminen
Petultk 15.09.2020 § 49
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 50
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Tilannekatsaus
54/00/2019
Petultk 15.09.2020 § 50
Perusturvajohtaja, hoitotyön johtaja ja avopalvelun ohjaaja kertovat
sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisten asioiden
tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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§ 51

5/2020
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15.09.2020

Talouden katsaus
83/02.02.01/2011
Petultk 15.09.2020 § 51
Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat
aj. 1.1.-31.8.2020, elokuun kirjanpito on keskeneräinen.
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion toteutumat.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 31.08.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden soveltamisohje
54/05.24.00/2020
Petultk 15.09.2020 § 52
Oheismateriaalina vammaispalvelulain mukaisten palveluiden
soveltamisohje.
Soveltamisohje koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain (jäljempänä
vammaispalvelulaki 380/1987) ja vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen
(jäljempänä vammaispalveluasetus 759/1987) mukaisten palvelujen
ja tukitoimien myöntämisperusteita ja järjestämistä vammaisille
kuntalaisille. Nämä soveltamisohjeet sisältävät yleisperiaatteet,
joiden mukaan kunnassa järjestetään vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisia palveluja. Ohjeistuksen kautta linjataan
päätöksentekoa ja turvataan yhdenmukainen päätöksenteko kaikille
asukkaille. Palveluja ja tukitoimia myönnettäessä selvitetään aina
asiakkaan yksilöllinen tarve sekä huomioidaan asiakkaiden
yhdenvertainen kohtelu.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan
vammaispalvelulain mukaisten palveluiden soveltamisohjeen. Ohje
otetaan käyttöön 1.10.2020.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osavuosikatsaus - talousarvio 2020, perusturvalautakunta
82/02.02.00/2019
Petultk 15.09.2020 § 53
Oheismateriaalina osavuosikatsaus aj. 1.1.-30.6.2020.
Osavuosikatsauksen tavoitteena on tuottaa 1/2-vuotisaineistoa
taloustilanteen ja vuodelle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden
etenemisen osalta.
Perusturvajohtaja, tulosaluevastaavat ja emäntä (keittiön
tulosyksikön vastaava) kertovat osavuosikatsauksena oman
tulosalueensa/ -yksikkönsä taloustilanteen ja vuodelle asetettujen
toiminnallisten tavoitteiden etenemisen.
Vuoden 2020 ensimmäistä puoliskoa leimaa vahvasti covid-19
tilanteen aiheuttama poikkeusoloihin siirtyminen ja tilanteeseen
liittyvät järjestelyt. Uusi perusturvajohtaja aloitti virassa vuoden
alussa, ja perehtyminen Utsjoen kunnan ja perusturvan toimintaan ja
mm. strategiaan ja tavoitteisiin oli vasta alussa, kun maaliskuun
lopussa pitikin siirtyä täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Tässä
vaiheessa voidaan todeta, että Utsjoen perusturvan työntekijät
ottivat uuden tilanteen haltuun erittäin hyvin. Poikkeusoloihin
siirtyminen vaati kuitenkin niin suurta työpanosta kaikilta, että se on
heijastunut väistämättä talousarvion toiminnallisten tavoitteiden
etenemisessä ja näkyy myös taloustilanteessa aiheutuneina
lisäkuluina. Osa tavoitteista oli sellaisia, ettei niitä voinut toteuttaa
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien
kuntouttavaa työtoimintaa ei pystytty käynnistämään
kokoontumisrajoitusten takia.
Perusturvan henkilöstötilanne parani alkuvuonna 2020, kun
sosiaalitoimeen saatiin rekrytoitua perusturvajohtajan lisäksi
sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Tämä mahdollisti sen, että
lapsiperheiden sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiat saatiin
alkuvuoden aikana lakisääteiselle tasolle ja myös
vammaispalveluiden osalta on tilanne saatu hallintaan.
Kevään aikana käynnistyi (jatkui) taas sote-uudistuksen valmistelu ja
siihen liittyvät rakenneuudistushanke ja tulevaisuuden sote-keskus
hanke, joihin Utsjoki sitoutui osallistumaan. Lisäksi on lähdetty
mukaan Lastensuojelun monialainen kehittäminen PohjoisSuomessa 20-22 -hankkeeseen.
Toiminnallisiin tavoitteisiin kirjattu tavoite selvittää terveyspalveluiden
järjestäminen Enontekiö-Muonio -mallin mukaisesti on siirretty
toistaiseksi, koska selvityksen tekeminen huomattavan paljon
resurssia siihen nähden, että sote-maakuntien toimintakausi olisi
kuitenkin alkamassa jo vuonna 2023.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Avopalveluissa henkilöstötilanteen vahvistuminen on parantanut
palvelujen saatavuutta ja laajentumista. Asumispalveluissa Dorvussa
henkilöstöresursseja on lisätty ta-2020 suunnitelman mukaisesti.
Asukkaiden toimintakyvyn heikentyessä ja laadukkaan hoidon,
asukas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi Dorvussa tarvitaan
vielä oma hoitaja yövuoroihin. Nykyisellä henkilöstöresurssilla (kuusi
lähihoitajan toimea) tätä ei voida työvuorosuunnitteluissa toteuttaa.
Alkuvuonna yövuoroon tarvittava henkilöstö on jouduttu
toteuttamaan määräaikaisina lisäresursseina, joita ei ole
talousarviossa huomioitu menoina.Tätä varten on tehty
lisämäärärahaesitys kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
määrärahakäsittely on kesken.
Myös kotiin annettaviin palveluihin Karigasniemellä on saatu lisäystä
henkilöstöön: yksi määräaikainen lähihoitaja ja saamenkielinen
hoivatyöntekijä. Näillä lisäyksillä asiakkaille on pystytty tarjoamaan
palvelutarpeen mukaiset palvelut, myös viikonloppuisin.
Terveyskeskuksen lääkäritilanne on ollut hyvä ensimmäisen
puolivuotiskauden. Samoin hammaslääkärin virassa on toiminut
vakituinen virkahammaslääkäri ja hammashuollon tilanne on ollut
hyvä eikä jonoja ole päässyt syntymään. Lisäksi toisen
vuosineljänneksen lopussa päästiin aloittamaan etäpsykiatripalvelu
sekä ortopedin vastaanotto. Näillä molemmilla on ollut erittäin
positiivinen vaikutus kunnan lääkäripalveluiden toimintaan. Kaikki
keväällä olleet hoitajien toimet saatiin täytettyä ja myös kesän osalta
rekrytointi oli onnistunut.
Oman varjonsa toiselle vuosineljännekselle toi covid-19 epidemia.
Terveyskeskuksen toiminnan osalta tämä tarkoitti sitä, että kaikki
kiireetön toiminta jouduttiin tauottamaan. Uhkana tässä oli, että
sulkutoimenpiteiden jälkeen jonotilanteesta tulee haastava mutta
tämä pelko osoittautui vääräksi. Kevään sulun jälkeen
terveyskeskuksen toiminta palautui nopeasti ennalleen niin
vastaanoton kuin vuodeosaston toiminnan osalta.
Vuodeosastolla päätettiin poikkeuslain nojalla nostaa paikkalukua ja
tämän paikkaluvun noston myötä myös henkilöstön määrää lisättiin,
jotta potilasturvallisuus pystyttiin takaamaan. Henkilöstöresurssien
lisäys sekä muut poikkeustilanteesta johtuvat järjestelyt ja hankinnat
näkyvät taloudessa menojen lisäyksinä ja myös talousarvioon
varattujen määrärahojen ylityksinä. Ylitysten kattamiseksi olemme
tehneet lisämäärärahaesityksen valtuustolle kesäkuussa.
Erikoissairaanhoidon 30.6.2020 tilanteen mukaan näyttää hyvältä.
Talouden osalta talousarvion toteutuma on varsinaisen toiminnan
menojen osalta 53,2 % ja tulojen osalta 51,9 %, netto 53,3%.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi osavuotiskatsauksen ajalta
1.1.-30.6.2020 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen osoitetun määrärahan
tarpeesta v. 2021
165/02.04.01/2013
Petultk 13.05.2019 § 19
Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja
terveysministeriölle saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta
saamelaisten kotiseutualueella.
Tätä tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien sosiaali- ja
terveyslautakunta on pyytänyt saamelaisalueen kunnilta
vapaamuotoisia esityksiä vuodelle 2021 kustannusarvioineen
6.4.2019/ 25.4.2019 mennessä.
Utsjoen kunnan esitys v. 2021:
SAAMENKIELISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT v. 2021
SAAMENKIELISET
SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUT
Perhetyö
Auttaja-aslak toiminta
-Utsjoen alue
-Karigasniemen alue
Hoivatyöntekijä
-Nykyinen toiminto koko
kunnan alue
- Haettu v. 2020
Karigasniemen alue
Toiminnanohjaaja
Terveydenhoitaja /ja
kotisairaanhoitaja
Ostopalvelut Norjasta
Yhteensä

Kokonaiskustannukset

Tulot

Avustus Haettava
%
avustus

47 302

0

75

35 477

46 363
46 363

1 600
1 600

75
75

33 572
33 572

47 313

1 600

75

34 285

47 313
47 050

1 600
0

75
75

34 285
35 288

70 938
50 000
402 642

3 000
0
9 400

50

33 969
30 000
270 448

Utsjoen kunnan esityksessä painotetaan jo toiminnassa olevien
saamenkielisten palveluiden jatkuvuuden tärkeyttä. Saamenkielisillä
palveluilla tuetaan kotona asuvien saamenkielisten vanhusten
selviytymistä kotona asumiseen mahdollisimman pitkään.
Vuodelle 2020 on esitetty uutena toimintana toisen hoivatyöntekijän
palkkaamista Karigasniemen alueelle, jolla mahdollistetaan nykyisen
hoivatyöntekijän toiminta-alueen pienentäminen koko kunnan
alueesta Utsjoen-Nuorgam alueeksi. Tällöin pitkiin työmatkoihin
käytettävä aika on käytettävissä vanhusten hoivatyöhön.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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Perusturvalautakunta
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Karigasniemen alueen vanhusten palveluiden tarve on lisääntynyt ja
lisääntyy edelleen tulevina vuosina.
Saamenkielisen terveydenhoitajan toimintoon (vakiintunut toiminto)
haettuun määrärahaan esitämme käyttömahdollisuuden
laajentamista myös saamenkielisen kotisairaanhoitajan palveluihin.
Saamenkielisillä kotisairaanhoito- ja terveydenhoitopalveluilla
tuetaan kotona asuvien saamenkielisten vanhusten selviytymistä
kotona asumiseen mahdollisimman pitkään. Kotisairaanhoidon tarve
on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen tulevina vuosina merkittävästi
väestön ikärakenteeseen perustuen. Hyvä hoito edellyttää, että
hoitopalveluita tarjotaan asiakkaiden / potilaiden äidinkielellä.
Saamelaiskäräjille on toimitettu yllä oleva esitys saamenkielisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun
valtionavustuksen tarpeesta v. 2021 ja kustannusarviot
toiminnoittain.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy
Saamelaiskäräjille toimitetun esityksen saamenkielisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun
valtionavustuksen tarpeesta v. 2021.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Petultk 15.09.2020 § 54
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää
saamelaisalueen kunnilta tarkennettuja esityksiä saamenkielisten
sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi tarkoitettujen
määrärahojen käytöstä vuodelle 2021 kustannusarvioineen
30.9.2020 mennessä seuraavan ohjeen mukaisesti:
1) Uudet toiminnot tai vakiintuneiden toimintojen muutos: Uusien
esitysten osalta tai jos vakiintuneiden toimintojen järjestämistapa tai
sisältö muuttuu, pyydämme täyttämään oheisen hakemuslomakkeen
ja kustannusarvioliitteen.
2) Vakiintuneet toiminnot: Jo vakiintuneiden toimintojen osalta
pyydämme täyttämään hakemuksen kustannusarvio-osan.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää tarkennetun esityksen saamenkielisten
sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi tarkoitettujen
määrärahojen tarpeesta vuodelle 2021:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
§ 19
§ 54
SAAMENKIELISET
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Perhetyö
Auttaja-aslak
toiminta
-Utsjoen alue
-Karigasniemen alue
Hoivatyöntekijä
- Utsjoki-Nuorgam
- Karigasniemi
Toiminnanohjaaja
Terveydenhoitaja ja
kotisairaanhoitaja
Yhteensä

5/2020
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Kokonais- Tulot
kustannukset
-

Avustus Haettava
%
avustus
-

-

49 776
47 048

2 500
1 500

75
75

35 457
34 161

48 532
47 656
46 220

1 500
1 500
0

75
75
50

35 274
34 617
23 110

71 668
310 900

3 000
10 000

50

34 344
196 963

Utsjoen kunnan tarkennetussa esityksessä painotetaan jo
toiminnassa olevien saamenkielisten palveluiden jatkuvuuden
tärkeyttä. Saamenkielisillä palveluilla tuetaan kotona asuvien
saamenkielisten vanhusten selviytymistä kotona asumiseen
mahdollisimman pitkään.
Perhetyö
Perhetyöhön emme hae määrärahaa. Olemme jo vuoden 2020
tarkennetussa esityksessä esittäneet, että perhetyön (vakiintunut
toiminto) määrärahan joko käyttömahdollisuuden laajentamista tai
kokonaan käyttötarkoituksen muuttamista toisen hoivatyöntekijän
palkkaamiseen. Vuoden 2020 päätöksessä määräraha on myönnetty
saamenkielinen hoivatyöntekijä, Karigasniemi -toimintoon. Utsjoella
saamenkielisten palveluiden tarve painottuu selkeästi enemmän
ikäihmisten palveluihin.
Auttaja-aslak toiminta
Kaksi auttaja-aslakkia: ei muutoksia.
Hoivatyöntekijä
Kaksi hoivatyöntekijää: ei muutoksia viime vuoteen.
Kts. perhetyö-toiminto.
Toiminnanohjaaja
Ei muutoksia, jatkuu vakiintuneena toimintona.
Saamenkielinen terveydenhoitaja/ kotisairaanhoitaja
Ei muutoksia, jatkuu vakiintuneena toimintona.
Ostopalvelut Norjasta
Norjasta ostettaviin palveluihin emme hae määrärahaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Mikäli emme pysty toteuttamaan haettuja toimintoja haetulla tavalla
tai niihin osoitettua valtionavustusta jäisi käyttämättä, pyydämme
käyttömahdollisuuden laajentamista saamenkielisen
sairaanhoitajan/lähihoitajan/ lääkärin -palveluihin.
Toimitamme toiminnassa olevista/ vakiintuneista toiminnoista
kustannusarviot toiminnoittain.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Saamelaiskäräjät
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Terveyskeskuslääkärin opintovapaahakemus
61/01.03/2020
Petultk 15.09.2020 § 55
Saara Hetemaa hakee terveyskeskuslääkärin virasta virkavapaata
ajalle 1.1.- 30.4.2021 erikoistumisopintoja varten.
Saara Hetemaa on ollut palkattomalla virkavapaalla opintojen vuoksi
01.06.2020 alkaen.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta myöntää Saara Hetemaalle palkatonta
virkavapaata ajalle 1.1.- 30.4.2021 erikoistumisopintoja varten.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Palkkatoimisto
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Epoc-Vieritutkimuspalvelun hankinta
62/02.07.01/2020
Petultk 15.09.2020 § 56
Esitys annetaan kokouksessa.
Lisävalmistelu:
Utsjoen laboratorion palvelukonseptin parantamiseksi esitän Epoc®–
verikaasuvierianalysaattorin hankintaa.
Epoc-laite on pienikokoinen ja nopea, potilaan vierellä käytettävä
vierianalysaattori. Epoc-laitteen avulla voidaan määrittää 15
parametriä, joista osa mitataan suoraan ja osa saadaan
laskennallisesti.
Laitteen tarkoituksena on parantaa ja tehostaa sekä päivystyksen
että vuodeosaston toimintaa sekä edistää kustannustehokasta työn
suunnittelua. Lisäksi laitteen myötä pystymme säästämään myös
laboratoriokuljetusmenoissa ja nopeuttamaan potilaan hoitopolkua
tiettyjen näytearvojen ollessa käytössä saman päivän aikana.
NordLapin kautta saa vieritutkimuspalvelupaketin, johon sisältyvat
Epoc-laite ja nestetasapainotutkimukset ja kustannukset näistä
palveluista ovat kuukaudessa:
Hoitoyksikkökohtainen hinta vieripalvelupakettia
käyttävää yksikköä kohden: Utsjoen terveyskeskus
29,00
Tutkimuskohtainen hinta: Verikaasut kannettavat (sis.
Na, K, Krea)
25,00
Laitekohtainen hinta, Verikaasut kannettava:EPOC 164,00
Yhteensä kuukaudessa
218,00
Reagenssit ja kontrollit eivät kuulu palveluun eikä palvelupakettiin.
Lisäksi tulee seuraavia kustannuksia:
Epoc testikortti: 285.41 euroa (alv 0 %)/paketti. (sisältää 50
testikorttia). Printterin paperi: 5.13 euroa/rulla.
Epoc GAS-ISE-kontrollit: 44.22 euroa/paketti. Kontrollien
tilaamisessa yhteistyötä voisi tehdä ensihoidon ambulanssin kanssa
ja tilata kontrolleja vuorotellen molempien käyttöön, koska kontrollien
säilyvyys on vain 2-3kk.
Vieritututkimuspalvelusta tehdään sopimus ja se on voimassa kolme
vuotta. Tähän palveluun voidaan myöhemmin lisätä myös muita
laitteita ja tutkimuksia.
Kokouksessa nähtävillä lisätietoja vieritutkimuspalvelupaketista,
palvelukuvaus ja hinnastot.
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Päivi Kontio
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Ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää hankkia NordLapista
vieritutkimuspalvelun palvelupakettisopimuksen mukaisesti.
Palvelusta tehdään sopimus ja se on voimassa kolme vuotta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksi saatettavat asiat
Petultk 15.09.2020 § 57
Aluehallintovirasto
- Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
osoitetun valtionavustuksen käytön vahvistaminen vuodelle 2019.
- Ohjauskirje kunnille ja sote-kuntayhtymille matkustusrajoitusten
lieventyessä.
- Asiakasturvallisuuden varmistaminen yksityisissä sosiaalihuollon
päihdehoitoyksiköissä.
- Peruspalvelujen arviointi 2019.
- Ilmoitus Nordlab kliinisen mikrobiologian laboratorion toimiluvan
muutoksesta, uusi valvonnanalainen toimintayksikkö Utsjoen
terveyskeskus, laboratorio.
Esperi
-Palveluhintamme tarkistaminen vuodelle 2021.
Kela
- Näin Kela suojaa palvelupisteiden asiakkaita ja henkilökuntaa
tartuntariskiltä.
- Toimeentuloturvainfo.
- Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta
toimeentulotukiasiakkaille.
Saamelaiskäräjät
- Yhdenvertaiset sote-palvelut saamelaisille.
Sosiaali- ja terveysministeriö
- Kuntainfo: Toimeentulotuen myöntäminen kasvomaskeihin
- Kuntainfo: Sosiaali- ja terveysministeriön suositus kunnille ja
kuntayhtymille, Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon
liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL)
- Tilastorapotti: Perheoikeudellisten sopimusten määrä väheni
vuonna 2019.
Valtiokonttori
-Rintamaveteraanien kuntoutuksen lisämääräraha vuonna 2020.
Valvira
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttamisesta, Med Group Oyj.
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttamisesta, 9Lives Ensihoito Oy.
Valtuusto 16.6.2020
- Kunnanjohtajan erityisvalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
- Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen
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Viranhaltijapäätökset
- Psykiatrisen sairaanhoitajan toimen täyttäminen
- Palvelussuhteen valinnan vahvistaminen: lähihoitaja, tehostettu
palveluasumisen yksikkö Dorvu.
- Lähihoitajan toimen täyttäminen, kotipalvelu Utsjoen alue.
- Edustajien nimeäminen saamelaisten totuus- ja sovintokomission
psykososiaalisen tuen koordinaation seurantaryhmään.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee asiat/ asiakirjat tietoon saatetuksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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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
47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
52, 55, 56.
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
52, 55, 56.
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
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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.
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