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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Halonen Markku
Rautajoki Mervi
Parkkonen Anne
Aikio Mika
Snellman Aino

Klo
14:00 - 14:46
14:00 - 14:46
14:00 - 14:46
14:00 - 14:46
14:00 - 14:46

Poissa

Oikarinen Pasi
Wargh Kirsi-Marja
Rasmussen Riikka
Guttorm Väinö
Tieva-Niittyvuopio Vuokko
Länsman Maarit K.
Rasmus Sebastian
Guttorm Maija-Liisa
Porsanger Veikko
Halonen Netta
Nordberg Aulis
Lukkari Pirjo
Eriksen Heidi
Nikkinen Anna-Marja

Muu

Kumpulainen Riitta

14:00 - 14:46

Lehmonen Raija
Aikio Leena
Kontio Päivi
Saastamoinen Emmi

14:00 - 14:46
14:00 - 14:46
14:00 - 14:46
14:00 - 14:46

Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja
Jäsen
KH:n edustaja
KH:n puheenjohtaja
Kunnanjohtaja
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Vastaava lääkäri
Emäntä
Esittetelijä, vs.
perusturvajohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
Tulkki
Hoitotyön johtaja
vt. avopalvelun
ohjaaja

Allekirjoitukset

Markku Halonen
puheenjohtaja

Raija Lehmonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
1-9

Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastusaika

19.1.2021

Allekirjoitukset
Aino Snellman

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Anne Parkkonen
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Pöytäkirja
Kunnanvirasto, keskustoimisto 26.01.2022
Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

1/2022
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Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§1

1/2022

19.01.2022

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Petultk 19.01.2022 § 1
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

4

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§2

1/2022

19.01.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Petultk 19.01.2022 § 2
Ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Valittiin Aino Snellman ja Anne Parkkonen pöytäkirjantarkastajiksi,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§3

1/2022

19.01.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen
Petultk 19.01.2022 § 3
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§4

1/2022

19.01.2022

Tilannekatsaus
54/00/2019
Petultk 19.01.2022 § 4
Perusturvajohtaja ja muut vastuuhenkilöt kertovat oman
vastuualueensa ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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19.01.2022

Talouden katsaus
83/02.02.01/2011
Petultk 19.01.2022 § 5
Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat
aj. 1.1.- 31.12.2021.
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion toteutumat.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 31.12.2021.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta
Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
§ 80
§6

1/2022
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15.12.2021
19.01.2022

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15.12.2021
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Perusturvalautakunta on siirtänyt henkilöstöhallinnon
valintapäätökset (hallintosääntö 42§) perusturvajohtajalle, hoitotyön
johtajalle ja avopalvelunohjaajalle. Perusturvalautakunnan
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.

Petultk 19.01.2022 § 6

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Virkaa haki määräajassa kolme (3) henkilöä, hakemukset
kokouksessa nähtävänä. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun.
Haastatteluihin osallistuivat vastaava lääkäri Heidi Eriksen,
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Markku Halonen ja
perusturvajohtaja Nanna Miettunen. Haastattelutyöryhmällä oli
käytössä oheismateriaalina hakuilmoitus ja hakemusasiakirjat, jotka
toimitetaan oheismateriaalina lautakunnan jäsenille.
Koulutuksen, työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelun
perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan haastattelutyöryhmä
esittää perusturvalautakunnalle, että vastaavan sairaanhoitajan
virkaan valitaan Turunen Marja Riitta ja hänen varasijalle valitaan
Marjaranta Miia.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää
1. valita vastaavan sairaanhoitajan virkaan Marja Riitta Turusen
haastattelutyöryhmän estyksen mukaisesti. Varalle valitaan Miia
Marjaranta.
2. että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3. että virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitulla
tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen
rokotesuoja.
4. että virkasuhde on ehdollinen lainvoimaisuuteen saakka ja astuu
normaalisti voimaan, jollei otto-oikeutta käytetä tai oikaisuvaatimusta
tehdä.
Päätös:
Mika Aikio esitti että perusturvalautakunta valitsee vastaavan
sairaanhoitajan virkaan Miia Marjarannan ja varalle valitaan MarjaRiitta Turunen. Mika Aikion ehdotusta kannatti Aino Snellman.
Koska kokouksessa oli tehty esittelijän, pohjaesityksestä poikkeava
kannatettu esitys, päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys, jossa
JAA on esittelijän esitys ja EI Mika Aikion kannatettu
esitys.Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritettiin suljettu
lippuäänestys . Ääniä annettiin 5 kpl, josta JAA-ääniä 2 kpl ja Eiääniä 3 kpl.
Äänestyksen perusteella vastaavan sairaanhoitajan virkaan valitiin
Miia Marjaranta ja varalle Marja Riitta Turunen.
Muut kohdat hyväksyttiin esittelijän, pohjaehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

§ 80
§6

Hakijat

15.12.2021
19.01.2022

1/2022
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Avopalvelun ohjaajan virasta irtisanoutuminen
2/01.01.04/2022
Petultk 19.01.2022 § 7
Taina Jylhä on 17.12.2021 ilmoittanut irtisanoutuvansa
avopalveluohjaajan virasta. Taina Jylhän viimeinen työpäivä on
16.1.2022.
Ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy Taina Jylhän irtisanoutumisen ja
myöntää eron avopalveluohjaajan virasta 17.1.2022 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asianosainen
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14

19.01.2022

Seuraavan kokouksen ajankohta
28/00.02.03/2012
Petultk 19.01.2022 § 8
Hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää varsinaisten
kokoustensa ajan ja paikan.
Ehdotus:
Seuraava perusturvalautakunnan kokous pidetään 28.2.2022 klo
14- valtuustosalissa. Vuoden 2022 loppuvuoden kokousajankohdat
päätetään seuraavassa perusturvalautakunnan kokouksessa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat asiat
Petultk 19.01.2022 § 9
Aluehallintovirasto
- Opiskelijaterveydenhuollon hoitoon pääsyn valtakunnallinen
valvonta
Kela
- Toimeentuloturvainfo: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2022.
Kuntaliitto
- Päivitys: Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo
1.1.2022.
Nuorten Ystävät
- uutiskirje 8/2021
Saamelaiskäräjät
. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
osoitettu valtionavustuksen käytöstä vuonna 2022.
Sosiaali- ja terveysministeriö
- Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus 1.1.2022 alkaen.
Valvira
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ja
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta,
Hoiva Hilla Oy.
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttamisesta, Pro-tukipiste ry.
- Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttamisesta korjaus (palveluja tuottava toimipaikka), 9Lives
Ensihoito Oy.
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttamisesta, 9Lives Ensihoito Oy.
Kunnanhallitus
- Utsjoen vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.8.202131.5.2025.
- Utsjoen vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 1.8.202131.5.2025.
- Toimielimien päätökset
Valtuusto
- Valtuuston 15.11.2021 kokouksen täytäntöönpano
Viranhaltijapäätökset
- Terveyskeskuslääkärin valinta.
- Palvelusuhteen valinnan vahvistaminen, kotisairaanhoitaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Utsjoen kunta

Pöytäkirja

Perusturvalautakunta

§9

1/2022

19.01.2022

Ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee asiat/ asiakirjat tietoon saatetuksi
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvaliKieltojen
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
6.
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamal:la.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
vaatimusviran
omainen ja Utsjoen perusturvalautakunta
PL 41
–aika
99981 UTSJOKI
Pykälät
6.
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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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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

