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Lähihoitajan toimi kotipalvelu  
 
Asiaselostus ja perustelut 
 
 Lähihoitajan toimi  kotipalvelussa on ollut haettavana 30.9.2020 

saakka. 
 
Toimi täytetään vakinaisesti. Toimien ensisijainen sijoituspaikka on 
kotipalvelu Utsjoen toimialua. 
  
Kotipalvelun lähihoitajan työtehtävät ovat pääsääntöisesti vanhusten 
perushoitoa sekä toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitämistä.  
Työskentely tapahtuu ensisijaisesti Utsjoen kirkonkylällä 
sijaitsevassa vanhusten palveluasumisen yksikössä sekä 
asiakkaiden kodeissa Utsjoen kunnan alueella. Työ on 
kaksivuorotyötä.  Oma auto ja ajokortti ovat välttämättömät.  
Yksikössä on käytössä LifeCare potilastietojärjestelmä.  
 
Lähihoitajalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista 
pätevyyttä (tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava tutkinto). Saamen kielen 
taito katsotaan erityiseksi ansioksi.  
 
Palkkaus- ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan, 
tehtävänmukainen palkka 2219,76€/kk. Utsjoen kunta maksaa 
saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 
100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk. 
Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on 
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi 
valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n 
mukainen rokotesuoja. 
 
Määräaikaan mennessä lähihoitajan toimeen tuli kaksi hakemusta. 
Haastattelut tehtiin toinen paikan päällä ja toinen etäyhteydellä 
5.10.2020. Haastatteluun osallistuivat perusturvalautakunnan 
puheenjohtaja Markku Halonen, avopalvelunohjaaja Taina Jylhä ja 
hoitotyönjohtaja Päivi Kontio.  
 
Haastatteluryhmällä on käytössä oheismateriaalina hakuilmoitus, 
hakijayhteenveto ja kaikki hakemusasiakirjat. 
 

 Haastattelyryhmän yksimielinen esitys oli, että  lähihoitajan toimeen 
valittaisiin lähihoitaja Merja Heikkinen. 
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Päätös Päätän 
 1. valita lähihoitajan toimeen koulutuksen, työkokemuksen, 

hakemuksen ja haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion 
mukaisesti Merja Heikkisen.  

 2. vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2240,21 €/kk. 
 3. että toimessa ei  noudatetaan koeaikaa eikä vaadita 

lääkärintodistusta, koska Merja Heikkinen on työskennellyt 
lähihoitajana vakituisessa toimessa kunnan tehostetun 
palveluasumisyksikössä Dorvussa. 

 4. todeta, että em. työsuhde on ehdollinen lainvoimaisuuteen saakka 
ja astuu normaalisti voimaan, jollei otto-oikeutta käytetä tai 
oikaisuvaatimusta tehdä.   

 
Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32 
 Perusturvalautakunnan toimivalta 3.10.2018 § 51  
 

 
Päiväys ja allekirjoitus 6.10.2020 
 
 Taina Jylhä 
 Avopalvelunohjaaja 
 
Tiedoksi  Asianosaiselle/ Asianosaisille 
  Kunnanjohtaja 
  Kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
  Perusturvajohtaja 
 Perusturvalautakunta 

 
 
Otto-oikeus Tämä päätös on ottokelpoinen Utsjoen kunnan hallintosäännön 

mukaan. Ilmoitus tästä päätöksestä tehdään sähköisesti 
kunnanhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajille ja esittelijöille 
(perusturvajohtaja ja kunnanjohtaja). Päätös pidetään julkisesti 
nähtävillä Utsjoen kunnan kotisivuilla kohdassa päätöksenteko/ 
viranhaltijapäätökset. Tämä päätös on lähetetty sähköisesti ja 
julkaistu kunnan nettisivuilla PVM. 

 
Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua 

perusturvalautakunnalta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa 

päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Perusturvalautakunta, 

Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Käyntiosoite: Kunnanvirasto, 

Luossatie 1, 99980 Utsjoki. 

 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedonsaantitodistukseen merkittynä aikana. 
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Vaatimus asian saattamisesta yllämainitun viranomaisen 

käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti.  

Viranomaisen suostumuksella vaatimus voidaan tehdä myös 

suullisesti. Vaatimus on toimitettava viranomaiselle ennen 

määräajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 

arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen 

jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla vaatimuksen voi lähettää 

postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vaatimus on jätettävä niin 

ajoissa, että se ehtii perille määräajan viimeisenä päivänä ennen 

viraston aukioloajan päättymistä. 

 
 
 
 
 


