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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen Markku 14:00 - 15:25 Puheenjohtaja  
 Oikarinen Pasi 14:00 - 15:25 Varapuheenjohtaja  
 Rautajoki Mervi 14:00 - 15:25 Jäsen  
 Parkkonen Anne 14:00 - 15:25 Jäsen  
 Aikio Mika 14:00 - 15:25 Jäsen  
 Wargh Kirsi-Marja 14:00 - 15:25 Jäsen  
 Snellman Aino 14:00 - 15:25 Jäsen  
 
Poissa Rasmussen Riikka KH:n edustaja  
 Länsman  Maarit K. Varajäsen  
 Rasmus Sebastian Varajäsen  
 Guttorm Maija-Liisa Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Halonen  Netta Varajäsen  
 Nordberg Aulis Varajäsen  
 Lukkari Pirjo Varajäsen  
 
Muu Guttorm Väinö 14:00 - 15:25 KH:n puheenjohtaja  
 Tieva-Niittyvuopio Vuokko 14:00 - 15:25 Kunnanjohtaja  
 Miettunen Nanna 14:00 - 15:25 Esittelijä, 

perusturvajohtaja 
 

 Aikio Leena 14:00 - 15:25 Tulkki  
 Lehmonen Raija 14:00 - 15:25 Pöytäkirjanpitäjä  
 Jylhä Taina 14:00 - 15:25 Avopalvelun ohjaaja  
 Kontio Päivi 14:00 - 15:25 Hoitotyön johtaja  
 Eriksen Heidi 14:00 - 15:25 Vastaava lääkäri  
 Nikkinen Anna-Marja 14:00 - 15:25 Emäntä  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 Markku Halonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

69 - 81 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 15.12.2021 
 
Allekirjoitukset 
 
  Pasi Oikarinen Aino Snellman 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

 21.12.2021  
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Perusturvalautakunta § 69 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 15.12.2021 § 69  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 70 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 15.12.2021 § 70  

Ehdotus: 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Valittiin Pasi Oikarinen ja Aino Snellman pöytäkirjantarkastajiksi, 
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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Perusturvalautakunta § 71 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 15.12.2021 § 71  

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin.  
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Perusturvalautakunta § 72 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
54/00/2019 
 
Petultk 15.12.2021 § 72  

Perusturvajohtaja ja muut vastuuhenkilöt kertovat oman 
vastuualueensa ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 73 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 15.12.2021 § 73  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma 
aj. 1.1.- 30.11.2021, kauden 11/21 kirjanpito on keskeneräinen. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutuman. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutuman aj. 1.1.- 30.11.2021. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 74 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ateriahinnat vuodelle 2022 
 
276/02.04.00/2011 
 
Petultk 15.12.2021 § 74  

Utsjoen avopalvelukeskuksen keittiön ateriahinnat v. 2022 
 
 2021 2022 
Lounas henkilökunta 6,90 verotusarvo 
Lounas (eläkeläinen) 5,30 5,30 
Salaattiannos 4,50 4,50 

Vierasateria 10,00 10,00 
   

Kokopäiväateria Seitakartano 
(sis. aamupala, lounas, 
päiväkahvi, päivällinen, iltapala, 
myöhäinen iltapala) 
Rakennemuunnellun aterian lisä 

13,20 
 
 
 
0,80 

13,20 
 
 
 
0,80 

   

Päivällinen 4,50 4,50 
Aamupala 2,80 2,80 
Iltapala 1,65 1,65 
Kahvi, tee 1,10 1,10 
Päiväkahvi(sis.pullan) 1,50 1,50 
   

Pulla, leipä 1,90 1,90 
Sämpylä 3,00 3,00 
Kakkuannos 3,40 3,40 
Lasten ateriahinta 
(Sirman koulu ja päiväkoti) 

 
5,50 

 
5,50 

 

Kehitysvammaisten 
ateriahinnat 

2021 
Asiakas 

2021 
Sote 

2022 
Asiakas 

2022 
Sote 

Aamupala 0,70 2,00 0,70 2,00 
Lounas 1,60 3,70 1,60 3,70 
Päiväkahvi 0,40 1,10 0,40 1,10 
Päivällinen 1,25 3,25 1,25 3,25 
Iltapala 0,50 1,15 0,50 1,15 
 

Edustustarjoilu perushinta*2 
Pakkauslisä 0,50 €/annos 
 
Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen 
avopalvelukeskuksen ateriamaksut 1.1.2022 alkaen. 
 

Ehdotus: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
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Perusturvalautakunta § 74 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 75 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sisäiset ateriahinnat 2022 
 
276/02.04.00/2011 
 
Petultk 15.12.2021 § 75  

Utsjoen avopalvelukeskuksen keittiön sisäiset ateriahinnat v. 2022 
 

 2021 2022 

   

Vuodeosasto  
sisältää aamupalan,lounaan, 
päiväkahvin, päivällisen, iltapalan, 
myöhäisiltapalan. 

20,50 20,50 

   

Tehostettu palveluasuminen  
sisältää.aamupala, lounas, 
päiväkahvi, päivällinen, iltapala, 
myöhäisiltapalan 
- Rakennemuunnellun aterian lisä 

13,20 
 

 

 

0,80 

13,20 
 

 

 

0,80 

   

Peruskoulu 
sis. lounaan, välipalan (leipä, 
leikkele, juoma tai vastaava) ja 
kuljetuksen koululle, ruoanjakelu 1h  

4,05 4,05 

   

Lukio sis. lounaan ja kuljetuksen 
koululle, ruoanjakelu 1 h 

4,80 4,80 

   

Erityisruokavalio sis. lounaan, 
välipalan (leipä, leikkele, juoma tai 
vastaava) ja kuljetuksen  

5,50 5,50 

   

Henkilöstöateria 
(koulu,päiväkoti) 
sis. lounaan ja kuljetuksen koululle 

4,80 4,80 

   

 Päiväkoti, lapset 
 sis. lounaan 
ja kuljetuksen koululle, ei 
ruoanjakelusta syntyviä kustannuksia 

3,00 3,00 

   

   

Valmistelija: Emäntä Anna-Marja Nikkinen 
 

Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen 
avopalvelukeskuksen sisäiset ateriamaksut 1.1.2022 alkaen. 
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Perusturvalautakunta § 75 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 76 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022 
 
285/05.12.00/2011 
 
Petultk 15.12.2021 § 76  

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan 
indeksitarkistuksen johdosta vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistaman prosenttiluvun mukaisesti.   
 
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2022 
alkaen 423,61 euroa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana 
maksettava hoitopalkkio on vähintään 847,22 euroa kuukaudessa. 
 
Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös 
sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion 
vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat 
ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen 
omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2022  vahvistettu palkkakerroin 
merkitsee hoitopalkkoihin noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 
2021 verrattuna. 
 
Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on 
voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a 
§:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee 
sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden 
suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 2,46 prosentin korotus tehdään 
1.1.2022 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon 
palkkioihin. 
 
Hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen: 
 
1. Ryhmä:    847,22 euroa 
2. Ryhmä:   692,98 euroa   
3. Ryhmä:   528,71 euroa   
4. Ryhmä:   423,61 euroa 
 
Sijaishoitopalkkiot 1.1.2022 alkaen: 
 
- 104,58 euroa/vuorokausi, jos hoito on ympärivuorokauden sitovaa 
- 58,12 euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on vähintään 3 kertaa 
vuorokaudessa 
-  23,27euroa/vuorokausi, jos hoitokäyntejä on 1-2 vuorokaudessa. 
 
Valmistelija: avopalvelun ohjaaja Taina Jylhä 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidon 
tuen hoito- ja sijaishoitopalkkiot vuodelle 2022.  
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Perusturvalautakunta § 76 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 77 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaali-ja terveyshuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen 
 
300/02.04.00/2011 
 
Petultk 15.12.2021 § 77  

Valtioneuvosto on tehnyt kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista 
perittäviin asiakasmaksuihin indeksitarkistukset (Valtioneuvoston 
asetusSTM/2021/211). Laissa ja asetuksessa olevat 
enimmäismäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin 
tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistetut 
euromäärät tulevat voimaan 1.1.2022. 
Kansaneläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin tulee noin, 1,36 % 
korotus ja työeläkeindeksillä tarkistettuihin euromääriin noin 1,78 
%:n korotus. Asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä maksukaton 
euromäärä hieman nousevat ja tulosidonnaisia maksuja koskevia 
vähimmäiskäyttövaroja sekä kotihoidon maksujen tulorajoja 
nostetaan, mikä alentaa maksuja.. 
 Vuoden 2022 alusta terveydenhuollon maksukattoon lasketaan 
mukaa aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun 
terveydenhuollon maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. 
Kalenterivuoden maksukaton euromäärä on 692 euroa. Kun 
maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle 
pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.  
   
Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 112 €/kk. 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen 
perhehoidon asiakkaiden vähimmäiskäyttövara on 167 €/kk. 
 Asiakasmaksulaissa ja  -asetuksessa säädetään palvelujen 
enimmäismaksuista. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus 
enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. 
Kunnalla on oikeus periä laissa säädettyjä enimmäismaksuja 
pienempiä maksuja. 
 
PALVELU Nykyinen maksu, 

tuloraja tai 
vähimmäiskäyttövara  
(31.12.2021 asti) 
euroa 

Uusi maksu, tuloraja 
tai vähimmäis- 
käyttövara (1.1.2022 
lukien) euroa 

Kotona annettavat 
palvelut 
Tulorajat: 
* 1 henkilö 
* 2 henkilöä 
* 3 henkilöä 
* 4 henkilöä 
* 5 henkilöä 
* 6 henkilöä  
Korotus/ lisähenkilö  
x) 

 
 
 
588 
1084 
1701 
2103 
2546 
2924 
350 

 
 
 
598 
1103 
1731 
2140 
2591 
2976 
356 

   



Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2021 16 
 
Perusturvalautakunta § 77 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kotisairaanhoito 
* Lääkäri 
* Muu henkilö 

 
18,90 
12,00 

 
19,20 
12,20 

   
TK-lääkärin vastaanotto 
* Vuosimaksu 
* Käyntimaksu 
* Päivystysmaksu 

 
41,20 
20,60 
28,30 

 
41,80 
20,9 
28,70 

   
Fysioterapia 11,40 11,60 
   
Sairaalan 
poliklinikkamaksu 

 
41,20 

 
41,80 

Päiväkirurgian maksu  135,10 136,90 
   
Suun ja hampaiden 
tutkimus ja hoito 
* perusmaksu, 
suuhygienisti 
* perusmaksu, 
hammaslääkäri 
* Perusmaksu, 
erikoishammaslääkäri 
 
Kuvantamistutkimukset 
* Hammaskuva 
* Panoraamaröntgen 
* Ehkäisevä hoito: SC-
ryhmän suun terveyden 
edistämisen 
toimenpiteet 

 
 
 
10,20 
 
13,10 
 
19,20 
 
 
 
8,40 
18,90 
8,40 
 
 

 
 
 
10,30 
 
13,30 
 
19,50 
 
 
 
8,50 
19,20 
8,50 

Maksu tutkimuksesta, 
hammastarkastuksesta 
ja sairauksien hoidosta 
toimeenpiteeltä 
vaativuusluokan 
mukaan 
* 0-2 
* 3-4 
* 5-7 
* 8-10 
* 11- 

 
 
 
 
 
8,40 
18,90 
37,50 
54,90 
77,00 

 
 
 
 
 
8,50 
19,20 
38,00 
55,60 
78,00 

Proteettiset toimenpiteet 
* Proteesin pohjaus 
* Proteesin korjaus 
* Akryyliosa- ja koko- 
proteesi 
* Kruunut ja sillat 
hampaalta 
* Rankaproteesi 

 
54,90 
37,50 
 
183,50 
 
183,50 
222,70 

 
55,60 
38,00 
 
186,00 
 
186,00 
225,70 
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Perusturvalautakunta § 77 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

   
Sarjassa annettava 
hoito 

11,40 11,60 

   
Lyhytaikainen laitoshoito 
* Psykiatrian 
hoitopäivämaksu 
* Hoitopäivämaksu 
* Lyhytaikaisen 
laitoshoidon 
ylläpitomaksu 
maksukaton ylittymisen 
jälkeen 

 
 
22,50 
48,90 
 
 
 
 
22,50 

 
 
22,80 
49,60 
 
 
 
 
22,80 

Päivä- ja yöhoidon 
maksu 

 
22,50 

 
22,80 

Kuntoutushoidon maksu 16,90 17,10 
   
Lastensuojelun maksut 1835,20 1860,20 
   
Lääkärintodistus  50,80 51,50 
Lääkärintodistus ajo-
oikeutta varten 

 
61,00 

 
61,80 

   
Käyttämättä ja 
peruuttamatta jätetystä 
palvelusta perittävä 
maksu 

 
 
 
50,80 

 
 
 
51,50 

   
Vähimmäiskäyttövara 
pitkäaikaisesssa 
laitoshoidossa 

 
 
110,00 

 
 
112,00 

   
Vähimmäiskäyttövara 
pikäaikaisessa 
tehostetussa 
palveluasumisessa ja 
perhehoidossa  

 
 
 
 
164,00 

 
 
 
 
167,00 

   
Maksukatto 683,00 692,00 
   
Päivämaksu 
omaishoitajan vapaan 
ajalta 

 
 
11,40 

 
 
11,60 

 
 
x) Oheismateriaalina säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta 
sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävän maksun 
maksuprosentit palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja 
perheen koon mukaisesti. 
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Perusturvalautakunta § 77 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen mukaiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistukset 1.1.2022 lukien. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 57 05.10.2021 
Perusturvalautakunta § 78 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös Lapin Aluehallintoviraston selvityspyyntöön, LAAVI71072/2021 
 
68/05.20/2021 
 
Petultk 05.10.2021 § 57 
 Aluehallintovirasto on pyytänyt Utsjoen kunnalta selvitystä, koska 

sosiaaliasiamiehen selvityksessä 2020 on ilmennyt, ettei Utsjoen 
kunnan iäkkäiden palveluissa ole ollut riittävästi 
palveluasumispaikkoja ja iäkkäät henkilöt ovat joutuneet odottamaan 
palveluasumispaikkoja jopa 6-8 kuukautta. Lisäksi iäkkäiden 
palveluissa ei ole ollut riittävät kotihoidon resurssit, koska 
työntekijäresurssit eivät ole kasvaneet samaan tahtiin kuin 
palvelutarpeet. 
 
Utsjoen kunnan antama selvitys 23.8.2021: 
Palveluasumispaikkaa jonottaessa asiakkaat ovat odottaneet kotona 
tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Yhdessä omaisten kanssa on 
mietitty, mikä on paras tapa turvata asiakkaan hoito ja riittävät 
palvelut jonotusaikana.  
 
Jonotusaika on katsottu alkavaksi hakemuksen saapumisesta. 
Osalla hakijoista hakemus on toimitettu ennakoivasti tulevaisuuden 
varalle, todellinen tarve ei ole ollut ajankohtainen.  
 
Utsjoella ei ole tehty palveluasumispaikkoja koskevia kielteisiä 
päätöksiä. Tähän asiaan tullaan nyt kiinnittämään huomiota ja 
jatkossa päätökset tehdään. 
 
Tällä hetkellä jonossa on edelleen viisi asiakasta, jotka ovat 
jonottaneet palveluasumispaikkaa pidempään kuin kolme kuukautta. 
Yksi asiakas on kieltäytynyt muuttamasta hänelle tarjottuun 
asuntoon. Osa on jo aikaisemmin kieltäytynyt tarjotusta asunnosta, 
mutta heitä ei ole silti poistettulistalta. Jonotuslistan päivitys tehdään 
syyskuun SAS-palaverissa. 
 
Kotihoidon resurssiin on saatu lisäystä vuosien 2020 ja 2021 aikana. 
Karigasniemellä on aloittanut oma hoivatyöntekijä ja määräaikainen 
lähihoitaja. Tällä hetkellä palvelua voidaan tarjota jokaisena 
viikonpäivänä. 
 
Utsjoen kunnalla on Aspa kotisäätiön ja MVH-yhtiöiden kanssa 
meneillään asumispalveluita lisäävä hanke Karigasniemelle, 
hakemus ARAan on toimitettu. Yksikköön on tulossa kahdeksan 
tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä neljä erillistä 
palveluasuntoa. 
 
Kotipalveluun ollaan esittämässä yhden lähihoitajan toimen 
lisäämistä Utsjoki-Nuorgam alueelle. 
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Perusturvalautakunta § 57 05.10.2021 
Perusturvalautakunta § 78 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Asian valmisteli: Avopalveluohjaaja Taina Jylhä ja perusturvajohtaja 
Nanna Miettunen 
 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi annettu lausunto. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Petultk 15.12.2021 § 78  

Aluehallintovirasto on antanut 15.11.2021 selvityspyyntöön 
LAAVI/1072/2021 päätöksen ja ratkaisuna on että asia ei anna 
aihetta enemmille toimenpiteille aluehallintovirastossa. 
 
Päätöksessä asian arviointi: 
Aluehallintovirasto toteaa, että kunta on velvollinen järjestämään 
sosiaalihuollon palveluja, kuten asumispalveluja ja kotihoitoa, 
kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti. Kunnan on turvattava 
jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, ja huolehdittava siitä, 
että kuntalaiset saavat palveluja tarpeensa mukaisella tavalla ja 
laajuudessa. Sosiaalihuoltoa koskevan hakemuksen käsittelystä, 
palvelutarpeen arvioinnista ja velvollisuudesta päätöksen 
tekemiseksi samoin kuin myönteisen päätöksen täytäntöönpanosta 
säädetään lailla.  
 
Utsjoen kunnan antaman selvityksen mukaan asumispalvelua 
hakeneet ovat odottaneet kotonaan tai terveyskeskuksen 
vuodeosastolla. Joidenkin kohdalla asumispalvelun tarve ei ole ollut 
ajankohtainen, mutta he ovat jättäneet hakemuksen ennakoiden 
tulevaa. Osa jonottajista on kieltäytynyt tarjotusta asunnosta, eikä 
heitä ole poistettu jonosta. Kirjallisen päätöksen tekemiseen 
kiinnitetään jatkossa tarkempaa huomiota ja kielteiset päätökset 
tehdään, mikäli paikkaa ei voida määräajan puitteissa osoittaa. 
Selvityksen mukaan kotihoitoon on saatu lisäresurssia vuosille 2020 
ja 2021, ja Utsjoki-Nuorgam-alueelle on esitetty yhden lähihoitajan 
vakanssin perustamista. Aspa-kotisäätiön ja MVH-yhtiöiden 
yhteishankkeen on tarkoitus lisätä asumispalveluja Karigasniemen 
alueella. 
Koska kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin vanhusten 
asumispalveluissa ja kotihoidossa todettujen puutteiden 
korjaamiseksi ja kiinnittänyt huomiota 
päätöksentekovelvollisuuteensa, asia ei anna aihetta 
enemmille toimenpiteille aluehallintovirastossa.  
 
Aluehallintoviraston päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä 
kokouksessa. 
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Perusturvalautakunta § 57 05.10.2021 
Perusturvalautakunta § 78 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi. 
 
Päätös: 
 

 Ehdotus hyväksyttiin.  
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Perusturvalautakunta § 79 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ultraäänilaitteen hankinta 
 
91/02.07.01/2021 
 
Petultk 15.12.2021 § 79  

Utsjoen terveyskeskuksen käytössä oleva ultraäänilaite  on uusinnan 
tarpeessa.  Laitteessa on todettu toiminnallisia ongelmia, joita ei 
enää voida korjata joten uuden laitteen hankinta on ajankohtainen. 
Vuoden 2021 talousarvion investointiohjelmassa on varattu 
määräraha uuden ultraäänilaitteen hankkimiseksi.  
 
Asia valmistellaan kokoukseen. 
 
Ehdotus:  
 
Annetaan kokouksessa. 
 
Lisävalmistelu: 
 
Utsjoen terveyskeskuksessa on varattu vuodelle 2021 
ultraäänilaitteen hankintaan investointimäärärahaa 40 000 €. 
Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon (60 000 €) ja on näin ollen 
hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Utsjoen kunnan talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeessa 2021 kuitenkin todetaan, että tähän 
ryhmään kuuluvissa hankinnoissa on noudatettava vastaavan 
kaltaisia hankintamenettelyjä kuin kynnysarvon ylittävissä 
hankinnoissa. Menettelytavan valinnan ja hankintapäätöksen ei 
tarvitse kuitenkaan olla samalla tavalla perusteltu kuin hankintalakia 
sovellettaessa kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Hankinta 
suoritetaan pääsääntöisesti avointa tai rajoitettua menettelyä 
käyttäen saatuihin tarjouksiin perustuen. Hankinnoista tulee pyrkiä 
pyytämään tarjoukset myös paikallisilta yrittäjiltä.  
 
Utsjoen terveyskeskus julkaisi hankintailmoituksen tarjouspyynnön 
Ulträänilaitteesta terveyskeskuskäyttöön 17.9.2021  ja 
tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 
22.10.2021 klo 15:00.  
Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli 3 kpl.  
 
Kyseessä on hankintalain kynnysarvon alittava hanknta. 
Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Hankintayksiköllä on 
oikeus hylätä tarjoukset, jotka eivät vastaa niitä ominaisuuksia 
(helppokäyttöisyys, käyttöopastus/ -koulutus, vaaditut 
anturitoiminnot), joita haetaan Utsjoen terveyskeskuskäyttöön 
soveltuvasta ultraäänilaistteesta tai jos hinta selkeästi ylittää siihen 
varatun määrärarahan.  
 
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Valmistelijat: hoitotyön johtaja, vastaava lääkäri  ja perusturvajohtaja  
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Perusturvalautakunta § 79 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvaturvajohtajaa, hoitotyön 
johtajaa ja vastaavaa lääkäriä tekemään hankintapäätöksen  
17.12.2021 mennessä. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa. 
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Perusturvalautakunta § 80 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vastaavan sairanhoitajan viran täyttäminen 
 
93/01.01.01/2021 
 
Petultk 15.12.2021 § 80  

 
Vastaavan sairaanhoitajan virka on ollut haettavana 26.11.2021 
päättyneellä hakuajalla. 
Vastaavan sairaanhoitajan virka täytetään vakinaisesti. Ensisijainen 
sijoituspaikka on Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosasto. 
 
Vastaavan sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu vastaavan 
sairaanhoitajan työt vuodeosastolla,  kliininen hoitotyö 
vuodeosastolla, hoitotyön johtajan sijaistaminen ja siihen liittyvien 
virkavastuiden ja -päätösten tekeminen kuten lähiesimiehenä 
toimiminen hoitotyön johtajan alaisille. Työ on kolmivuorotyötä. 
Terveyskeskuksessa on käytössä LifeCare potilastietojärjestelmä.  
 
Vastaava sairaanhoitaja vastaa vuodeosastolla sekä 
avosairaanhoidossa potilaiden hoidon laadusta sekä toiminnan 
ohjaamisesta. Hän suunnittelee, johtaa ja kehittää hoitotyötä 
yhdessä henkilökunnan ja hoitotyönjohtajan kanssa sekä huolehtii 
työvuorosuunnittelusta.  
 
Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan 
tutkinto (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 
mukainen laillistus). Eduksi katsotaan terveydenhuollon ylempi 
korkeakoulututkinto tai terveydenhuollon hallinnollinen tutkinto ja 
terveydenhuollon opistoasteen (tai vastaava) tutkinto sekä/tai 
kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Saamen kielen taito katsotaan 
erityiseksi ansioksi.  
 
Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aktiivista 
työotetta, joustavuutta sekä kiinnostusta oman työn ja työyhteisön 
kehittämiseen. Hakijalta edellytetään lääkehoidon osaamista ja 
siihen liittyvien lupien suorittamista.  
 
Palkkaus- ja työehdot määräytyvät Sote-sopimuksen mukaan, 
tehtävänmukainen palkka 3,023.99 €/kk. Utsjoen kunta maksaa 
saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 
100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.  
 
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun 
tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen 
viran vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa 
tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. 
 
Perusturvalautakunta on siirtänyt henkilöstöhallinnon 
valintapäätökset (hallintosääntö 42§) perusturvajohtajalle, hoitotyön 
johtajalle ja avopalvelunohjaajalle.  Perusturvalautakunnan 
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Perusturvalautakunta § 80 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

toimivaltasäännössä  1§ A. 4. kohdan mukaan "Hoitotyönjohtajalla, 
avopalvelunohjaajalla tai näiden sijaisilla on oikeus valita alaisensa 
työsuhteiset työntekijät. Valinnat tehdään haastattelujen perusteella. 
Haastatteluihin hoitotyön ja avopalvelun osalta osallistuvat 
avopalvelunohjaaja, hoitotyön johtaja ja lautakunnan puheenjohtaja 
tai muu lautakunnan edustaja".   
 
Määräaikaan mennessä vastaavan sairaanhoitajan virkaan on tullut 
kolme (3) hakemusta. Valintaprosessi on kesken. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään 
valintapäätöksen vastaavan sairaanhoitajan virkaan. Valinta tehdään 
haastattelujen perusteella ja haastatteluihin osallistuvat  
vastaava lääkäri, perusturvajohtaja ja lautakunnan puheenjohtaja tai 
muu lautakunnan jäsen. 
 
Päätös: 
 
Pasi Oikarinen esitti että perusturvalautakunta valtuuttaa haastattelut 
tekemään perusturvajohtajan, vastaavan lääkärin ja lautakunnan 
puheenjohtajan tai muu lautakunnan jäsenen.Haastattelujen jälkeen 
asiaa tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Pasi Oikarisen ehdotusta 
kannatti Mika Aikio. 
 
Koska kokouksessa oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu 
esitys, suoritetaan  nimenhuutoäänestys, jossa JAA on esittelijän 
esitys ja EI Pasi Oikarisen kannatettu esitys.Äänestysjärjestys 
hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys . Ääniä annettiin 7 kpl, 
josta JAA-ääniä 3 kpl  (Mervi Rautajoki, Aino Snellman ja Markku 
Halonen) ja Ei-ääniä 4 kpl (Pasi Oikarinen, AnneParkkonen, Mika 
Aikio ja Kirsi Wargh).  
 
Äänestyksen perusteella päätökseksi tuli Pasi Oikarisen esitys.   
 
Perusturvalautakunta valtuuttaa haastattelut tekemään 
perusturvajohtajan, vastaavan lääkärin ja lautakunnan 
puheenjohtajan tai muu lautakunnan jäsenen.Haastattelujen jälkeen 
asiaa tuodaan lautakunnan päätettäväksi. 
 
 

  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2021 26 
 
Perusturvalautakunta § 81 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 15.12.2021 § 81  

Aluehallintovirasto 
- Ohje, Lähihoitaja-oppisopimusopiskelijan työajan huomioiminen 
vanhuspalveluiden tehostetussa palveluasumisessa ja 
pitkäaikaisessa laitoshoidossa. 
-  Lupa yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja 
ilmoitus yksityisten terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, 
FysioErgo Tuija Saastamoinen Ky. 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta (uusi toimipaikka),  
Morrison Investments Oy. 
 
Kela 
- Syntyvyys kääntyi Suomessa kasvuun – Kela julkisti etuajassa 
vuoden 2022 äitiyspakkauksen. 
- Kela julkaisee äitiyspakkauksen ensikirjan saameksi. 
- OmaKelan uudistukset jatkuvat joulukuussa – liitteiden 
lähettäminen verkossa helpottuu. 
- Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuoden alusta. 
- Hoida Kela-asiat ajoissa kuntoon ennen joulua - pyhät vaikuttavat 
tukien maksamiseen. 
- Sotilasavustukseen on tulossa 300 euron suojaosa. 
- Kela ja saamelaiskäräjät uudistavata yhteistyösopimuksensa - 
sopimuksella linjataan Kelan saamenkielisten palveluje  kehittämistä. 
- Kelan Mii ovttas - Me yhdessä! - työpajoissa kehitetään palveluja 
saamenkielisille. 
 
Kuntaliitto 
- Ilman laillista oleskeluoikeutta kunnassa oleskelevien sosiaali- ja 
terveyspalsvelut, yleiskirje 15/2021. 
 
LSHP 
- Yhtymävatuusto. kokouspöytäkijra 26.11.2021. 
- Siirtoviivemaksun muutos. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Elatuapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2022 
- Toimeentulotuen perusosa 2022 
- Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022. 
- Ison-Britannian eurooppalaiset sairaanhoitokortit, kuntainfo 6/2021. 
 
Valvira 
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettamisesta, 18 toimipaikkaa, Aris4Autism Oy. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Mehiläinen Oy.  
 
Kunnanhallitus 
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Perusturvalautakunta § 81 15.12.2021 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

- Toimielimien päätökset 
 
Viranhaltijapäätökset 
- Lähihoitajan toimen täyttäminen, (lapsiperheiden kotipalvelu.  
-  Kotisairaanhoitajan valinta. 
-  Psykiatrisen sairaanhoitajan valinta. 
 
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 
 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81. 
  

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

 Pykälät 
 74, 75, 76, 77. 
  
  

 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 
 74, 75, 76, 77. 
  
 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 

 


