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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Parkkonen Anne 12:00 - 13:19 Varapuheenjohtaja  
 Laiti Jouni 12:00 - 13:19 Jäsen  
 Snellman Aino  12:00 - 13:19 Jäsen  
 Aikio Uula-Petteri 12:00 - 13:19 Jäsen  
 Härkönen Esko 12:00 - 13:19 Varajäsen  
 Länsman  Inga 12:00 - 13:19 Varajäsen  
 Nordberg Aulis 12:09 - 13:19 Kunnanhallituksen 

edustaja 
 

 
Poissa Halonen Markku Puheenjohtaja  
 Pieski Maarit Kirsti Jäsen  
 Länsman Auli Jäsen  
 Lukkari Nils Eric Varajäsen  
 Nuorgam Armas  Varajäsen  
 Pieski Aura Varajäsen  
 Aikio Ara Varajäsen  
 Nieminen Satu-Marjut Varajäsen  
 Tapiola Ilmari Kunnanhallituksen pj  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko Kunnanjohtaja  
 Kontio Päivi  Hoitotyön johtaja  
 Eriksen Heidi Vastaava lääkäri  
 Nikkinen Anna-Marja Emäntä  
 
Muu Miettunen Nanna 12:00 - 13:19 Esittelijä, 

perusturvajohtaja 
 

 Lehmonen Raija 12:00 - 13:19 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 12:00 - 13:19 Tulkki  
 Jylhä Taina 12:00 - 13:19 Avopalvelun ohjaaja  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
  
 Anne Parkkonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

37 - 47 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 17.06.2021 
 
Allekirjoitukset 
 
 
  Aino Snellman Inga Länsman 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto, keskustoimisto 24.06.2021  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
 

    Mari Huovinen, keskustoimiston kanslisti 
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Perusturvalautakunta § 37 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 17.06.2021 § 37  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
  
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 38 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 17.06.2021 § 38  

 
Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Valittiin Aino Snellman ja Inga Länsman pöytäkirjantarkastajiksi, 
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 
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Perusturvalautakunta § 39 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 17.06.2021 § 39  

 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi.  
 
Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään esitys 
saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja 
kehittämiseksi tarkoitetun 82 000 euron lisämäärärahan käytöstä 
vuonna 2021.  

 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin puheenjohtajan esittämällä lisäasialla 
täydennettynä. 
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Perusturvalautakunta § 40 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
54/00/2019 
 
Petultk 17.06.2021 § 40  

Perusturvajohtaja ja muut vastuuhenkilöt kertovat oman 
vastuualueensa ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 Aulis Nordberg saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo 12:09. 
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Perusturvalautakunta § 41 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 17.06.2021 § 41  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.- 31.05.2021. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 31.5.2021. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 42 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen 
 
300/02.04.00/2011 
 
Petultk 17.06.2021 § 42  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 
(734/1992, jäljempänä asiakasmaksulaki) on tehty muutoksia. 
Lakimuutoksessa on kyseessä asiakasmaksulainsäädännön 
osittaisuudistus. Asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan 
1.7.2021 alkaen. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 
1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. 
Kuntien ja kuntayhtymien (jatkossa infossa käytetään molemmista 
termiä kunta) asiakasmaksut sekä niitä koskevat päätökset on 
päivitettävä muuttuneiden säännösten mukaisiksi 1.7.2021 lukien. 
Maksukaton osalta muutokset on pantava täytäntöön kunnissa 
vuoden 2022 alusta. Muutoksista on tiedotettava kuntalaisia. 
 
Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja 
hoidonsaatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan 
terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. 
Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän 
palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut 
sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. 
 
Oheismateriaalina muutoksia koskeva STM:n kuntainfo 2/2021, 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 
tehdyt muutokset. Lakiin tehdyt muutokset huomioidaan 1.7.2021 
alkaen palveluissa ja asiakasmaksuissa. 
 
Maksuttomia terveyspalveluja koskevaan lain 5 §:ään on lisätty 
uusia maksuttomia palveluja sekä joiltakin osin selkeytetty 
maksuttomia palveluja koskevaa sääntelyä. Terveydenhuollon 
palveluista ovat maksuttomia terveydenhuoltolain (1326/2010) 13–
17 §:n, 19 §:n 1 kohdan sekä 24, 27 ja 29 §:n perusteella järjestetyt 
perusterveydenhuollon palvelut sekä hoitoon kuuluvat aineet ja 
pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet. Uusia 
maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot 
perusterveydenhuollossa, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, 
kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville 
raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama 
hoitokokonaisuus.  
 
Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuista säädetään jatkossa laissa. 
Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten 
asumispalvelujen asiakasmaksuista.  
Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein jatkuvassa ja 
säännöllisessä kotiin annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa 
tavallisessa palveluasumisessa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin 
annettavan palvelun maksusäännökset on myös nostettu 
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Perusturvalautakunta § 42 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

asetuksesta lakiin, ja palvelun enimmäismaksuprosenttia on 
rajoitettu tuntien mukaan. 
 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään 
puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon 
maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon 
tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman 
yhdenmukaisin perustein. Tehostetussa palveluasumisessa 
asiakkaalle jätettävä vähimmäiskäyttövara on 164 euroa 
kuukaudessa. 
 
Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen 
ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään 
lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto 
mahdollisuudesta alentaa maksua tai jättää se perimättä. 
Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan 
toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.  
Laissa myös selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. 
Kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta.  
 
Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja ja  
maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä 
maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.  
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, 
tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta 
sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa 
maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen 
on myönnetty toimeentulotukea. 
 
Asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö 
maksu maksukattoa. 
Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. 
Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vastuulta 
selvitetään asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa.  
Asiakasmaksulainsäädännössä olevien maksujen euromäärät sekä 
tulosidonnaisten maksujen vähimmäiskäyttövarat ja tulorajat 
tarkistetaan kansaneläke- ja työeläkeindeksien muutosten 
mukaisesti vuonna 2021.  
Indeksitarkistukset koskevat myös heinäkuun alusta voimaan tulevia 
maksuja sekä vuonna 2022 voimaan tulevaa uutta maksukattoa.  
Indeksitarkistetut euromäärät julkaistaan vuoden 2021 aikana. Kaikki 
indekseillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan 1.1.2022. 
 
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä 
pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu 
 
Kunta saa saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona 
annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta 
kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen 
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Perusturvalautakunta § 42 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon 
mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.  
 
Maksuprosentit perheen koon mukaan ovat seuraavat: 
 
Perheen 
koko 

1 2 3 4 5 6 
henkilöä 
tai enem- 
män *) 

Tuloraja 
€/kk 

588 1084 1701 2103 2546 2924 

Palvelu- 
tunnit kuu 
kuukau- 
dessa 

      

4  tai väh. 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 
6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 
7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 
8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 
10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 
11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 
12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 
13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 
14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 
15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 
16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 
17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 
18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 
19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 
20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 
21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 
22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 
24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
38 tai 

enemmän 
35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

 
') Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 
eurolla/ lisähenkilö. 
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Perusturvalautakunta § 42 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua 
määrättäessä saadaan käyttää maksuprosenttia, joka vastaa 
palvelutuntien keskimääräistä määrää. 
 
Tuloina otetaan huomioon asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat 
tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset (bruttotulot) ansio- ja  
pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla 
kustannuksilla vähennettynä. Lisäksi huomioidaan laskennallinen 
metsätulo. Jos asiakkaan tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan 
huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen 
kuukausitulo. 
 
Tilapäisen kotipalvelun maksut säilyvät ennallaan. 
 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen 
perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu 
 
Kunta saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, 
pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta 
kuukausimaksun, joka saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan 
nettokuukausituloista, joista on ensin tehty asiakasmaksulaissa (10 c 
ja 10 d) säädetyt vähennykset. 
 
Jos asiakas on välittömästi ennen pitkäaikaisen tehostetun 
palveluasumisen/ pitkäaikaisen perhehoidon/ pitkäaikaisen 
laitoshoidon palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa 
tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, 
maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen 
perusteella ja tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia 
puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty 
laissa säädetyt vähennykset. Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on 
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisessa, pitkäaikaisen 
perhehoidossa tai pitkäaikaisen laitoshoidossa,  molemmilta peritään 
kuukausimaksu, joka saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan 
kuukausituloista. 
 
Kunnan on maksua määrätessään huolehdittava, että asiakkaan 
henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen 
tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon 
asiakkaalle vähintään 164 euroa kuukaudessa ja pitkäaikaisen 
laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa.  
 
Maksun perusteena olevat tulot (10 b §) 
Tuloina otetaan huomioon asiakkaan jatkuvat tai vuosittain 
toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon 
jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla 
vähennettynä ja verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. 
Jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison 
yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona 
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Perusturvalautakunta § 42 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot. Tulona ei 
huomioida tuloverolain 92§:ssä tarkoitettuja verovapaita 
sosiaalietuuksia lukuunottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan 
hoitotukea, jotka otetaan tulona huomioon. Veteraanilisää ei oteta 
tulona huomioon eikä myöskään lapsen elatuksesta annetun lain 
4§:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua. 
Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa  tulot vaihtelevat, 
kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
keskimääräinen kuukausitulo. 
 
Tuloista tehtävät vähennykset (10 c ja 10 d) 
Tuloista tulee tehdä seuraavat vähennykset ennen pitkäaikaisen 
tehostetussa palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämistä: 
- elatusapu sekä tosiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat 
kustannukset. Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on 
asiakkaan puoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa 
välittömästi ennen pitkäaikaisen palvelun alkamista. 
- avopuolisoiden yhteistalouden purkamistilanteessa tarkoitettu 
pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka on 
suoritettava rahana. 
- kiinteistönluovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi 
pidätetty etuus, joka on suoritettava rahana. 
- edunvalvojan palkkion perusmaksu, jonka suuruudesta säädetään 
holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 44 §:n 5 momentin nojalla 
(tällä hetkellä 440 euroa tai 280 euroa vuositasolla). 
- edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä 
tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena. 
 
Lisäksi tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot 
ennen pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, pitkäaikaiseen 
perhehoitoon tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon siirtymistä: 
- Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut 
viimeisten kuuden kuukauden ajalta; 
- Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat 
välttämättömät ja kohtuulliset kulut vuokralaisen irtisanomisajalta; 
- Asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat 
välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta. 
Säännöksen tarkoituksena on turvata asiakkaalle riittävä aika 
asumismenojen järjestelyä varten silloin, kun on saanut paikan 
pitkäaikaisen palvelujen piiristä.Asumismenot huomioidaan 
todellisina. Jos kuluja ei enää aiheudu palvelun alettua, vähennystä 
ei tehdä. 
 
Jo mainittujen vähennysten lisäksi tehostetussa palveluasumisessa 
ja perhehoidossa tuloista tulee vähentää tuloista lääkkeistä, 
kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista aiheutuvat 
kustannukset sekä asumismenot: 
- Terveydehuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, 
kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin 
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Perusturvalautakunta § 42 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain 
nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan  tai hänen 
edustajan antaman selvityksen perusteella vuosiomavastuun 
suuruisena. 
- Muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, 
kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset 
vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä 
osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö 
on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. 
 - Kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta tehostetusta 
palveluasumisesta aiheutuu. Asumismenoista vähennetään 
asumistuki. 
 
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 
(3§)  
Soveltamisalaa laajennettiin lakimuutoksessa siten, että maksun voi 
jatkossa periä kaikista terveydenhuollon vastaanottopalveluissa, 
myös varatuissa laboratorio-ja kuvantamiskäynneissä sekä sosiaali- 
tai terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- ja palveluasumispaikoista, 
jos asiakas on ilman hyväksyttävää syytä (aikaa tai paikkaa 
perumatta) jäänyt saapumatta palvelun piiriin. Jatkossa maksun saa 
periä ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä. Laissa on tarkemmin 
edellytyksiä maksun perimiselle, näitä ovat mm. tiedottaminen 
maksun perimisen mahdollisuudesta, ohjeistus peruuttamisesta sekä 
maksun perimisen kohtuullisuus. Kunta saa  periä asiakkaalta 
enintään 50,80€. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta  
- merkitsee tiedoksi STM:n kuntainfo 2/2021 koskien sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin tehdyt 
muutokset ja huomioi ne 1.7.2021 alkaen palveluissaan ja niiden 
asiakasmaksuissa. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 
1.1.2022 lukien. 
- päättää ottaa käyttöön ylläolevan valmistelun mukaiset  jatkuvasta 
ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä 
pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävät maksut ja pitkäaikaisen 
tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja 
pitkäaikaisen laitoshoidon maksut 1.7.2021 alkaen, 
- päättää ottaa käyttöön asiakasmaksulain 3§:ssä tulleet muutokset 
käyttöön 1.7.2021 alkaen koskien käyttämättä ja peruuttamatta 
jätetystä palvelusta perittävää maksua. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 42 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oheismateriaali STM Kuntainfo 2 2021 _Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annettuun lakiin tehdyt muutokset 
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Perusturvalautakunta § 43 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali- ja terveystoimen vieraskunta- ja täyskuntakorvaukset 
 
87/02.08/2018 
 
Petultk 17.06.2021 § 43  

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 2021 
talousarviossa arvioitujen menojen ja suoritteiden perusteella ja 
yleishallinnon kustannukset ja poistot on kirjattu v. 2020 
toteutuneiden kustannusten mukaan. 
 
Oheismateriaalina  hinnasto vieraskunta- ja 
täyskustannuskorvauksista. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää vahvistaa vieraskunta- ja 
täyskustannuskorvaukset 1.7.2021 alkaen oheismateriaalina olevan 
hinnaston mukaisena.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
 
Oheismateriaali Terveyskeskuksen suoritehinnat 2021 
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Perusturvalautakunta § 44 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 ja 
talousarviosta vuodelle 2022 
 
164/00.04.01/2012 
 
Petultk 17.06.2021 § 44  

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa 
terveydenhuoltolaissa ja erikoissairaanhoitolaissa ja muissa 
säädöksissä määrätyt erikoissairaanhoidon palvelut väestölle 
tehokkaasti ja taloudellisesti. 
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan 
taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava 
tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. 
Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston 
hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 
on 24.3.2021 § 45 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua 
varten vuosille 2022 – 2024 ja talousarvion 2022 laatimista varten. 
 
Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa toiminta- ja 
taloussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2024 ja talousarviota vuodelle 
2022 varten sekä varaa perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille 
tilaisuuden esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. 
Lausunnot ja esitykset pyydetään toimittamaan Lapin 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 30.6.2021 
sähköpostina kirjaamo@lshp.fi. 
 
Liitteenä vastaava lääkäri Heidi Eriksenin valmistelema lausunto. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää antaa Lapin sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymälle vastaava lääkärin tekemän lausunnon v. 2022 
talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 varten. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Liitteet Liite 1 Lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja 

taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 ja talousarviosta 
vuodelle 2022 

 
Jakelu LSHP  
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Perusturvalautakunta § 45 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen/koulutushakemukseen  
 
48/01.03.00/2021 
 
Petultk 17.06.2021 § 45  

Psykiatrian sairaanhoitaja Minna Pieski on toimittanut 
perusturvalautakunnalle kirjeen, jossa hän pyytää tarkistamaan 
psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänkuvaa ja  hakemansa 
koulutuksen kielteistä päätöstä. 
 
Lautakunnan jäsenille toimitetaan oheismateriaalina psykiatrian 
sairaanhoitaja Minna Pieskin kirje. 
 
Psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Pieski on jättänyt 6.5. 
sähköpostitse perusturvajohtaja Nanna Miettuselle ja sivistysjohtaja 
Virpi Veskoniemelle pyynnön, että kunta myöntäisi hänelle 
koulutuksen, johon hän oli ilmoittautunut. Kyseessä on Tampereen 
kesäyliopiston ratkaisukeskeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan 
koulutus, johon Minna Pieski oli ilmoittautunut. Koulutuksen maksun 
2795 euroa lisäksi kunnalle tulisi kustannuksia matka- ja 
yöpymiskuluista Tampereelle sekä palkalliset vapaapäivät ja 
mahdolliset sijaiskustannukset lähiopetuspäiviltä.  
 
Koulutus on evätty seuraavin perusteluin: ”Kyseisen koulutuksen 
hinta on erittäin suuri suhteutettuna talousarvioon varattuihin 
koulutusmäärärahoihin. Lisäksi 12 lähiopetuspäivää matkapäivineen 
tarkoittaisi yhteensä 24 palkallista poissaolopäivää. Utsjoen 
kunnassa on henkilöitä, jotka varmasti hyötyisivät 
neuropsykiatrisesta valmennuksesta, mutta tarkkaa selvitystä ei ole 
siitä, minkä verran asiakkaita olisi. Selvityksen yhteydessä tulisi 
selkiyttää, kuinka paljon neuropsykiatrisen valmentajan tehtävät 
veisivät psykiatrisen sairaanhoitajan työaikaa ja riittäisikö resurssi 
siis molempien asiakasryhmien hoitamiseen." 
 
Psykiatrisen sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluvat mm. itsenäinen 
vastaanottotyö kotikäynteineen Utsjoen kunnan alueella, ehkäisevä 
mielenterveystyö, keskusteluapu vaihtelevissa elämäntilanteissa 
sekä kriisityö. Lisäksi tehtävänkuvaa on kuluneen vuoden aikana 
laajennettu tukemaan myös koululla tehtävää lasten ja nuorten 
mielenterveystyötä. 
 
Asian valmistelija avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä. 
 
Asian esittelijänä toimii avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta ei muuta koulutuksen kielteistä päätöstä ja 
näin ollen hylkää oikaisuvaatimuksen. 
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Perusturvalautakunta § 45 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös: 
 
Perusturvajohtaja totesi olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian 
käsittelyn ajaksi.  Avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä toimi esittelijänä 
tämän asian käsittelyn ajan. 
 
Perusturvalautakunta päätti palauttaa asian tarkempaa selvittelyä 
varten ja asia tuodaan lautakuntaan uudelleen käsittelyyn. 
 
 
 

Jakelu Asianosainen  
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Perusturvalautakunta § 46 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 17.06.2021 § 46  

Aluehallintovirasto 
- Utsjoen kunnan lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen 
valvonta ajanjaksolla 1.10.2019 -31.3.2020. 
-Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 
osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 2021. 
 
Inarin kunta 
- Sosiaali- ja terveystoimenpalveluiden korvaukset vuonna 2021/ 
mm. terveydenhuoltolain 58§:n mukainen kuntalaskutus. 
 
Kela 
- Kesä tuo muutoksia Kelan palvelupisteiden aukioloaikoihin 
Lapissa. 
- Elatusapuvelan maksuvapautuksen uusi verkkohakemus käyttöön 
29.5.2021. 
- Toimeentuloturvainfo 31.050.2021. 
- Kelan tuet opiskelijoille ja asevelvollisille 2021. 
- Ahdistuneisuushäiriöt johtavat entistä useammin 
sairauspoissaoloihin. 
- Kelan englannin-, venäjän-- ja vironkieliset etuusesitteet on 
julkaistu. 
- Hallitus esittää leskeneläkettä määräaikaiseksi ja avopuolisolle 
oikeutta leskeneläkkeeseen. 
- Kela ei käsittele salassa pidettäviä tietoja julkisissa pilvipalveluissa. 
- Toimeentuloturvainfo: Yrittäjä voi saada tukea asumiseen ja 
toimeentulotukeen. 
 
Kuntaliitto 
- Yleiskirje 7/2021, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 
osittaisuudistus. 
 
Merikratos 
- Raportti; Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020.  
 
THL, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 
- Tilastopalaute, lastensuojelu 2020 &Lastensuojelun käsittelyajat 
1.10.2020 - 31.3.2021. 
- Palautetieto ikääntyneiden perhehoidon, tukipalvelujen ja 
omaishoidon 2020 indikaattoritietojen ilmestymisestä (tiedot 
kunnittain ja hyvinvointialueittain). 
 
Rovaniemen kaupunki 
- Rovaniemen kaupungin erityisryhmien asumispalveluiden 
ostopalvelut/ Ohjaus-, valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
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Perusturvalautakunta § 46 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

- Kuntainfo 4/2021, Koronaviruspandemian kustannuksia korvataan 
valtionavustuksilla. 
- Kuntainfo 3/2021, Opiskeluterveydenhuoltoon uudet 
henkilöstömitoitussuositukset. 
 
Valvira 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan nimenmuutoksesta ja mobiiliyksikön sijoittuminen 
toimipaikkaan sekä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 
koskeva luvan muotopäätös, RokoteNyt Oy. 
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
lupapäätös ja aloitusilmoitus, Solo Health Oy. 
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan 
muutosilmoitus, UpWeGo Oy, Koronanäytteenottopiste Jyväskylä. 
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan 
muuttaminen: Mehiläinen Oy, Mehiläinen Lääkärikeskus Rovaniemi 
Mobiiliyksikkö (GOF-206). 
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujentuottajan toimipaikan alaisen 
väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen, Suomen Terveystalo 
Oy, Terveystalo mobiili-koronanäytteenottopiste (NLM-155)  
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujentuottajan toimipaikan alaisen 
väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen; 9Lives Ensihoito Oy. 
- Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
lupapäätös ja aloitusilmoitus: Luoksesi Oy. 
 
Viranhaltijapäätökset 
- Perhetyöntekijän valinta. 
 
Valtuusto 
- Sairaanhoitajan toimen muuttaminen viraksi. 
- Kotisairaanhoito, lisämääräraha v. 2021 kotisairaanhoitajan 
palkkauskustannuksiin. 
- Lisämääräraha v. 2021 covid-kustannuksiin. 
- Fysioterapeutin viran lakkauttaminen. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee asiat/ asiakirjat tietoon saatetuksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 47 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi 
tarkoitetun 82 000 euron lisämäärärahan käytöstä vuonna 2021 
 
165/02.04.01/2013 
 
Petultk 17.06.2021 § 47  

Vuoden 2021 valtion talousarviossa on momentilla 33.60.36 
(valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi) lisäystä 82 000 euroa.  
Saamelaiskäräjät ja saamelaisalueen kunnat ovat sopineet 480 000 
euron käytöstä vuonna 2021, joka kohdentuu kuntien ja 
saamelaiskäräjien tekemien sopimusten mukaisesti.  
Neuvotteluja 82 000 euron lisäyksen osalta ei ole vielä käyty.   
 
Määrärahan korotuksen yhteydessä on haluttu vahvistaa palvelujen 
kehittämistä ja valtionavustuksen turvin tehdyn toiminnan 
koordinaatiota erityisesti huomioiden mielenterveyspalveluihin 
kohdistuvat lisääntyneet tarpeet. 
 
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää 
saamelaisalueen kunnilta sopimusneuvotteluja varten esityksiä 
saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja 
kehittämiseksi tarkoitetun 82 000 euron lisämäärärahan käytöstä 
vuonna 2021 6.8.2021 mennessä valtionavustushakemus -
lomakkeella. 
 
Utsjoen kunta esittää lisämäärärahaa: 
- saamenkielisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen. 
Saamelaisalueen kuntien kesken on ollut keskustelua, että tarve 
saamenkielisten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen on suuri. 
Ajatuksena on, että myös muiden kuntien olisi mahdollista ostaa 
saamenkielisen psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. Vastaanotot 
toteutetaan sekä etä- että mahdollisuuksien mukaan lähipalveluina. 
Tavoitteena on omakielisen ja kulttuurinmukaisen mielenterveystyön 
tarjoaminen saamelaisväestölle, saamelaisväestön hyvinvoinnin 
lisääntyminen, itsemurhien ja itsemurhayritysten väheneminen sekä 
päihdehaittojen väheneminen yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. 
-saamenkielisen palveluohjaajan palkkaamiseen. 
Saamenkieliset palvelut ovat hajallaan ja niitä pitää tietää ja osata 
vaatia. Saamenkielinen vanhus tai muutoin saamenkielinen henkilö, 
jonka toimintakyky on heikentynyt, ei välttämättä osaa eikä jaksa 
vaatia ja haluta saamenkielistä palvelua.  
Saamenkielisellä muistihoitajallla menee paljon aikaa järjestää 
potilaiden hoitoonohjaamista (esim varata aikoja 
kuvantamistutkimuksiin, varmistaa saattajan tarve, olla yhteydessä 
omaisiin, jne). 
Saamenkielinen palveluohjaaja kulkisi potilaan/asiakkaan rinnalla ja 
huolehtisi ja varmistaisi saamenkielisen potilaan oikea-aikaisen 
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Perusturvalautakunta § 47 17.06.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

sosiaali- ja terveyspalveun. Tämä myös lisäisi ja vahvistaisi sosiaali- 
ja terveystoimen yhteistyötä ja potilaan sukkulointia näiden välillä.  
 
Ehdotus: 
 
Utsjoen kunta esittää saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarkoitetun lisämäärärahan käytöstä 
vuonna 2021 saamenkielisen psykiatrisen sairaanhoitajan ja 
saamenkielisen palveluohjaajan palkkaamiseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Saamelaiskäräjät  
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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, 44, 45, 46, 47 
  
  

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

 Pykälät 
 42, 43.  
  

 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 
 42, 43.  
  
 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. 

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 

 


