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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Halonen Markku
Parkkonen Anne
Laiti Jouni
Pieski Maarit Kirsti

Klo
12:00 - 12:30
12:00 - 12:30
12:00 - 12:30
12:15 - 12:30

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen

Snellman Aino
Aikio Uula-Petteri

12:00 - 12:30
12:00 - 12:30

Jäsen
Jäsen

Poissa

Länsman Auli
Härkönen Esko
Lukkari Nils Eric
Nuorgam Armas
Länsman Inga
Pieski Aura
Aikio Ara
Nieminen Satu-Marjut
Tapiola Ilmari
Tieva-Niittyvuopio Vuokko
Eriksen Heidi
Nikkinen Anna-Marja

Muu

Nordberg Aulis

12:00 - 12:30

Miettunen Nanna

12:00 - 12:30

Lehmonen Raija
Aikio Leena
Kontio Päivi
Jylhä Taina
Siniluoto Juha

12:00 - 12:30
12:00 - 12:30
12:00 - 12:30
12:00 - 12:30
12:00 - 12:30

Lisätiedot

Saapui kokoukseen klo
12:15.

Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Kunnanhallituksen pj
Kunnanjohtaja
Vastaava lääkäri
Emäntä
Kunnanhallituksen
edustaja
Esittelijä,
perusturvajohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki
Hoitotyön johtaja
Avopalvelun ohjaaja
Vastaava
hammaslääkäri

Allekirjoitukset

Markku Halonen
puheenjohtaja

Raija Lehmonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
25 - 36

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika

22.04.2021

Allekirjoitukset
Jouni Laiti

Pöytäkirjan tarkastajat:

Uula-Petteri Aikio

2

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä
Kunnanvirasto, keskustoimisto 29.04.2021
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

3/2021
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Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 25

3/2021

22.04.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petultk 22.04.2021 § 25
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Petultk 22.04.2021 § 26
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Valittiin Jouni Laiti ja Uula-Petteri Aikio pöytäkirjantarkastajiksi, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 27

3/2021
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Petultk 22.04.2021 § 27
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi. Kokouksessa käsitellään myös salassapidettävien
asioiden esityslista.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 28

3/2021

22.04.2021

Tilannekatsaus
54/00/2019
Petultk 22.04.2021 § 28
Perusturvajohtaja ja muut vastuuhenkilöt kertovat oman
vastuualueensa ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Meerkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

7
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3/2021
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Talouden katsaus
83/02.02.01/2011
Petultk 22.04.2021 § 29
Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat
aj. 1.1.- 31.03.2021.
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion toteutumat.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 31.3.2021.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 30

3/2021
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22.04.2021

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetun määrärahan
tarpeesta vuodelle 2023
165/02.04.01/2013
Petultk 22.04.2021 § 30
Saamelaiskäräjät on pyytänyt saamelaisalueen kuntia toimittamaan
vapaamuotoisen esityksen vuoden 2023 valtioavustuksen määrästä ja
toimintokohteista saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaamiseksisaamelaisten kotiseutualueella 16.4.2021 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 2023:
SAAMENKIELISET
SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUT,
NYKYISET TOIMINNOT
Auttaja-aslak toiminta
-Utsjoen alue
-Karigasniemen alue
Hoivatyöntekijä
- Utsjoki-Nuorgam alue
- Karigasniemen alue
Toiminnanohjaaja
Terveydenhoitaja ja
kotisairaanhoitaja
UUDET ESITYKSET
VUODELLE 2022
Saamenkielinen hoitoapulainen/ lähihoitaja
Dorvuun
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokonaiskustannukset

Tulot

Avustus Haettava
%
avustus

47 000
47 000

1 800
1 800

75
75

33 900
33 900

48 000
48 000
50 000

1 800
1 800
0

75
75
50

34 650
34 650
25 000

75 000

3 000

50

36 000

40 000

0

75

30 000

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
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Saamenkielinen lääkäri
Saamenkielinen
psykiatrinen
sairaanhoitaja
Saamenkielinen
palveluohjaaja
Yhteensä

3/2021
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22.04.2021
100 000

0

50

50 000

60 000

0

50

30 000

50 000
565 000

0
10 200

50

25 000
333 300

Utsjoen kunnan esityksessä painotetaan jo toiminnassa olevien
saamenkielisten palveluiden jatkuvuuden tärkeyttä myös vuonna 2023
ja näihin toimintoihin valtionavustuksen saamista täysimääräisenä.
Kuntalaisten ikärakenteen vuoksi kotiin annettavien palvelujen tarpeen
määrä lisääntyy koko ajan. Saamenkielisillä kotiin annettavilla
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:
Valtion talousarviossa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on
vuodesta 2002 lähtien myönnetty erillinen valtionavustus
saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
saamelaisten kotiseutualueella. Avustus on kokonaisuudessaan ollut
vuodesta 2004 lähtien suuruudeltaan 480.000 euroa ja se on
myönnetty käytettäväksi saamelaiseen kotiseutualueella Enontekiön,
Inarin, sodankylän ja Utsjoen kuntien kanssa tehtyjen sopimusten
mukaisesti toteuttaviintoimintoihin. Mikäli valtionavustus säilyy saman
suuruisena, niin sillä määrärahalla ei pystytä uusia palveluja
lisäämään eikä vastaamaan kasvaneeseen palvelutarpeeseen nähden
riittävästi.
Kaikki uudet 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.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 30
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22.04.2021

Yllä olevan esityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta vuodelle 2023
olemme toimittaneet Saamelaiskäräjille määräaikaan, 16.4.2021
mennessä.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy
Saamelaiskäräjille toimitetun esityksen saamenkielisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun
valtionavustuksen tarpeesta v. 2023.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Saamelaiskäräjät

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 31
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Fysioterapeutin viran lakkauttaminen
75/01.01.00/2017
Petultk 22.04.2021 § 31
Perusterveydenhuollossa on fysioterapian virka, joka on vapautunut
01.06.2021 alkaen. Kunnassa on tehty päätös, että virat muutetaan
niiden vapautuessa toimiksi jos tehtävän luonne sen sallii.
Viran lakkauttamisesta päättää valtuusto.
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Päivi Kontio
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle että
perusterveydenhuollon fysioterapian virka lakkautetaan 01.06.2021
alkaen.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Maarit Pieski saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 12:15.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

KH, Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 32
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Fysioterapian toimen perustaminen
76/01.01.00/2017
Petultk 22.04.2021 § 32
Perusterveydenhuollosssa on fysioterapian virka, joka on vapautunut
irtisanoutumisen johdosta 12.4.2021 alkaen. Kunnassa on tehty
päätös, että virat muutetaan niiden vapautuessa toimiksi jos
tehtävän luonne sallii. Valtuustolle on esitetty fysioterapian viran
lakkauttaminen 01.06.2021 alkaen.
Fysioterapiantyötehtävien hoitamiseksi on fysioterapeutin viran tilalle
perustettava fyiosterapeutin toimi 01.06.2021 alkaen.
Fysioterapeutin työnkuvaan kuuluu perusterveydenhuollon
fysioterapeutin tehtävät fysioterapiassa ja apuvälineistä
vastaaminen. Tehtävään kuuluu lääkinnällisen kuntoutuksen
järjestäminen sekä terapia- ja apuvälinepalvelut sekä ryhmäliikunnat.
Toimen pääasiallinen toimipaikka on Utsjoen terveyskeskuksessa.
Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin toimeen on
ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto sekä
terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994 2§ 1
mom.) mukainen laillistus.
Edellytämme vahvoja vuorovaikutus-, organisointi- ja tiimityötaitoja
sekä ratkaisukeskeistä ja aktiivista otetta työhön. Odotamme
valittavalta joustavuutta, vastuullisuutta ja erinomaista
palveluasennetta sekä kiinnostusta ja sitoutumista asiakaspalvelun
sekä itsensä kehittämiseen. Kokonaisvaltainen näkemys
tehtäväkentästä katsotaan eduksi. Työ sisältää myös matkustamista
kunnan sisällä ja oman auton käyttöä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin
mukaan. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää
työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja
suullisesta taidosta 150 €/kk.
Tehtävässä on 4 kk:n koeaika. Valitun on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa
tartuntatautilain 48 §:n edellyttämä rokotussuoja.
Valmistelija: hoitotyön johtaja Päivi Kontio
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta perustaa fysioterapeutin
toimen perusterveydenhuoltoon 1.6.2021 alkaen. Toimen
perustamisen jälkeen haetaan täyttölupa kunnanjohtajalta ja tehtävä
laitetaan haettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§ 32
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22.04.2021

Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi
85/01.01.00/2019
Petultk 22.04.2021 § 33
Vuodeosaston sairaanhoitajan toimi on vapautunut irtisanoutumisen
johdosta. Vuodeosaston sairaanhoitajan toimi esitetään
muutettavaksi viraksi 01.06.2021 lähtien.
Perusteluina mm. hoitotyön johtajan sijaistaminen, toimiminen
vuodeosaston vastaavana sairaanhoitajana ja siihen liittyvien
virkavastuiden ja -päätösten tekeminen sekä esimiehenä toimiminen
hoitotyön johtajan alaisille.
Vastaava sairaanhoitaja vastaa vuodeosaston potilaiden hoidon
laadusta sekä toiminnan ohjaamisesta. Vastaava sairaanhoitaja
suunnittelee, johtaa ja kehittää hoitotyötä yhdessä henkilökunnan ja
hoitotyönjohtajan kanssa. Vastaava sairaanhoitaja toimii työparina
hoitotyönjohtajalle ja tekee myös talouden ja hoitotyön seurantaa
sekä arviointia, ja suunnittelee vuorolistoja.
Palkkaus tva:n mukainen.
Valmistelija: hoitotyönjohtaja Päivi Kontio
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää valtustolle, että
vuodeosaston sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan
sairaanhoitajan viraksi 1.6.2021 alkaen.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

KH, Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta

§ 55
§ 34
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15.09.2020
22.04.2021

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.

Petultk 22.04.2021 § 34
Saara Hetemaa hakee erikoistumisopintojen jatkumisen vuoksi
30.4.2021 päättyvälle virkavapaalle jatkoa ajalle 1.5.-31.12.2021.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta myöntää Saara Hetemaalle palkatonta
virkavapaata ajalle 1.5.-31.12.2021 erikoistumisopintoja varten.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asianosainen
Palkkatoimisto

Utsjoen kunta
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Kotisairaanhoito ja lisämääräraha-esitys, perusturvalautakunta
67/02.02.00/2020
Petultk 22.04.2021 § 35
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 määrittää, että
kunnalla tulee olla suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä.
Utsjoen kunnan väestö ikääntyy ja kotiin tarjottavien palveluiden
tarve lisääntyy. Kotisairaanhoitoa annetaan kotiin silloin, kun henkilö
ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa takia pysty
käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita.
Kotisairaanhoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa ja säännöllistä.
Utsjoen kunnassa on tällä hetkellä yksi kotisairaanhoitajan toimi,
jonka työhön kuuluvat kotisairaanhoidon lisäksi mm. ikäihmisten
ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja muistineuvolan toiminta. Yhden
kotisairaanhoitajan työaika ei ole riittävä lisääntyneen
asiakasmäärän ja työmäärän vuoksi.Lisääntyneen palvelutarpeen
vuoksi olen joutunut palkkaamaan lisätyövoimaa kotisairaanhoidon
työtehtävien hoitamiseksi.
Jotta pystymme vastaamaan kotiin tarjottavien palveluiden
tarpeeseen,esitän yhden uuden kotisairaanhoitajan toimen
perustamista ja lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2021
talousarvioon 48.000 € (palkkausmenot 43.500€ ja matkakulut
4.500€).
Valmistelija: hoitotyön johtaja Päivi Kontio
Valmistelijan ehdotus: perusturvalautakunta
- perustaa kotisairaanhoitajan toimen 1.5.2021 alkaen ja
- esittää valtuustolle 48.000 €:n lisämäärärahan vuoden 2021
talousarvioon kotisairaanhoitajan palkkauskustannuksiin.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu
Pöytäkirjan tarkastajat:

KH, Valtuusto

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta
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Tiedoksi saatettavat asiat
Petultk 22.04.2021 § 36
Aluehallintovirasto
- Tartuntatautilain 58 D §:n mukainen päätös Lapin sairaanhoitopiirin
kuntien alueille.
-Kunniamerkkiehdotukset v. 2021.
Kela
- Toimeentuloturvainfo: Toimeentulotuki voidaan myöntää kuukautta
pidemmälle ajalle.
- Saamenkieliset palvelut, Kelan uudet etuusesitteet on julkaistu.
- Koromaepidemian vuoksi työttömäksi jäänyt yrittäjä voi hakea
tukea 30.6.2021 asti.
- Kelan asiointipalvelu henkilöasiakkaille on nyt Oma Kela.
Saamelaiskäräjät
-Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
osoitetun valtionavustuksen käyttö vuonna 2020.
Sosiaali- ja terveysministeriö
- Covid-19 -epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain
86 §:n ja 88 §:n 1 kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa.
Valvira
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
lupapäätös ja aloitusilmoitus: Tohtorisi Oy.
Viranhaltijapäätökset
- Irtisanoutuminen fysioiterapeutin virasta.
- Palvelusuhteen valinnan vahvistaminen, lähihoitaja Dorvu.
Kunnanhallitus
- Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2021
- Toimielimien päätökset
- Väliaikaisten varajäsenten nimeäminen keskusvaalilautakuntaan.
- Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2021.
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
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
34.
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
34
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

