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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Halonen Markku 11:30 - 13:12 Puheenjohtaja  
 Oikarinen Pasi 11:30 - 13:12 Varapuheenjohtaja  
 Parkkonen Anne 11:30 - 13:12 Jäsen  
 Wargh Kirsi-Marja 11:30 - 13:12 Jäsen  
 Snellman Aino 11:30 - 13:12 Jäsen  
 Guttorm Maija-Liisa 11:30 - 13:12 Varajäsen  
 Nordberg Aulis 11:30 - 13:12 Varajäsen  
 
Poissa Rautajoki Mervi Jäsen  
 Aikio Mika Jäsen  
 Rasmussen Riikka KH:n edustaja  
 Guttorm Väinö KH:n puheenjohtaja  
 Länsman  Maarit K. Varajäsen  
 Rasmus Sebastian Varajäsen  
 Porsanger Veikko Varajäsen  
 Halonen  Netta Varajäsen  
 Lukkari Pirjo Varajäsen  
 Eriksen Heidi Vastaava lääkäri  
 
Muu Pieski Taina 11:30 - 13:12 Kunnanjohtaja  
 Kumpulainen Riitta  11:30 - 13:12 esittelijä, vs. 

perusturvajohtaja 
 

 Lehmonen Raija 11:30 - 13:12 Pöytäkirjanpitäjä  
 Aikio Leena 11:30 - 13:12 Tulkki  
 Kontio Päivi 11:30 - 13:12 Hoitotyön johtaja  
 Nikkinen Anna-Marja 11:30 - 13:12 Emäntä  
 Saastamoinen Emmi  11:30 - 13:12 vt. avopalveluohjaaja  
 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 Markku Halonen Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

25 - 41 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 17.5.2022 
 
Allekirjoitukset 
 
  Aino Snellman  Anne Parkkonen 

 

 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kunnanvirasto 24.05.2022 00:00 
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
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Perusturvalautakunta § 25 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 17.05.2022 § 25  

Ehdotus: 
 

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 26 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 17.05.2022 § 26  

Ehdotus: 
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat 
myös ääntenlaskijoina. 
 

Päätös: 
 
Valittiin Aino Snellman ja Anne Parkkonen pöytäkirjantarkastajiksi, 
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. 
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Perusturvalautakunta § 27 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 17.05.2022 § 27  

Ehdotus: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 
Päätös: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi. 
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Perusturvalautakunta § 28 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
54/00/2019 
 
Petultk 17.05.2022 § 28  

Perusturvajohtaja ja muut vastuuhenkilöt kertovat oman 
vastuualueensa ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Perusturvalautakunta § 29 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 17.05.2022 § 29  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumat 
aj. 1.1.- 30.4.2022. 
 
Perusturvajohtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutumat. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutumat aj. 1.1.- 30.4.2022. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 30 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntasitoumuspyyntö ikääntyneiden  asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -
hankkeeseen 
 
29/00.04.02/2022 
 
Petultk 17.05.2022 § 30  

Lapin hyvinvointialue pyytää kuntia yhteistyöhön ja sitoutumaan 
ikääntyneiden asumisen kehittämistä Lapin hyvinvointialueella 
koskevaan hankkeeseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta 
ympäristöministeriöltä. Haetun hankkeen avustuskelpoiset 
kustannukset ovat 133 200€. Ympäristöministeriönrahoituksen 
osuus on enintään 60 % kustannuksista (79.900€).Hyvinvointialueen 
ja kuntien yhteinen omarahoitusosuus on 53 300 €. 
Omarahoitusosuus kerätään hyvinvointialueen 
vastuuvalmistelijoiden ja hankkeeseen osallistuvien kuntien 
vastuuhenkilöiden työpanoksina. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022 - 
304.2023, mikäli ympäristöministeriö myöntää rahoituksen 
 
Hankkeen tuotoksena luodaan hyödynnettävä suunnitelma 
ikäihmisten asumiseen Lapin hyvinvointialueelle sekä kuntiin. 
Suunnitelma huomioi asumispalvelujen keventämisen muuntuvilla 
välimuotoisilla asumisen ratkaisuilla sekä ikä- ja 
muistiystävällisyyden. Hankkeessa tehdään selvitystyö ikäihmisten 
asumisen nykytilasta Lapin kunnissa, prosessikuvaehdotus 
hyvinvointialueen ja kuntien välisestä yhteistyöstä ikääntyvien 
asumisen suunnittelussa sekä hyvinvointialueen yleisopas 
ikääntyvien asumisen mahdollisuuksista. 
 
Ilmoitus sitoutumisesta hankkeeseen piti toimittaa 14.4.2022 
mennessä Lapin hyvinvointialueen kirjaamoon.  
 
Vs. perusturvajohtaja on ilmoittanut Utsjoen kunnan sitoutumisen 
hankkeeseen.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy Utsjoen kunnan sitoutumisen 
Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -
hankkeeseen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Lapin hyvinvointialue  
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Perusturvalautakunta § 31 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sairaanhoitajan viran lakkauttaminen 
 
75/01.01.00/2017 
 
Petultk 17.05.2022 § 31  

Vuodeosastolla on sairaanhoitajan virka, joka vapautuu 1.9.2022 
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 vuodeosaston 
sairaanhoitajan virka lakkautetaan 1.9.2022 alkaen.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu KH, Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 32 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sairaanhoitajan toimen perustaminen 
 
76/01.01.00/2017 
 
Petultk 17.05.2022 § 32  

Vuodeosastolla on sairaanhoitajan virka, joka on vapautuu 
irtisanoutumisen johdosta 1.9.2022 alkaen. Kunnassa on tehty 
päätös, että virat muutetaan niiden vapautuessa toimiksi jos 
tehtävän luonne sallii.  Valtuustolle on esitetty sairaanhoitajan viran 
lakkauttaminen 1.9.2022 alkaen.  
 
Vuodeosaston tehtävien hoitamiseksi on sairaanhoitajan viran tilalle 
perustettava sairaanhoitajan toimi.  
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja Päivi Kontio 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää perustaa 
sairaanhoitajan toimen 1.6.2022 alkaen, ensisijainen sijoituspaikka 
Utsjoen vuodeosasto.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 33 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tietosuojavastaavan nimeäminen sosiaalitoimeen 
 
27/07.01.01/2016 
 
Petultk 17.05.2022 § 33  

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 25.2.2016 § 22 nimennyt 
sosiaalitoimen tietosuojavastaavaksi virassaolevan 
avopalveluohjaajan.  
Sosiaalitoimeen pitää nimetä uusi tietosuojavastaava, koska 
lautakunnan valitsema henkilö on irtisanoutunut kunnan 
palveluksesta. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää nimetä sosiaalitoimen 
tietosuojavastaavaksi sosiaaliohjaaja Annaliisa Kujalan. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Asianosainen  
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Perusturvalautakunta § 34 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha, perusturvalautakunta 
 
62/02.02.00/2021 
 
Petultk 17.05.2022 § 34  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman 
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää 
määrärahan siirroista tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain 
budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % 
lautakunnan kokonaismenoista. Tämän ylittävältä 
osalta muutokset on esitettävä valtuustolle. Lisäksi nettomenon 
ylittävät määrärahaesitykset sekä investointien määrärahamuutokset 
on aina esitettävä valtuustolle.  
 
Vuoden 2022 talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät mm. 
sosiaalitoimen ja kuntoutuksen tulosyksiköillä ja ylityksiä ei  pystytä 
kattamaan perusturvalautakunnan talousarvioon budjetoitujen 
määrärahojen siirroilla.  
 
Lisävalmistelu: 
Lisämäärärahan tarve johtuu kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä ja sijaisen palkkausmenoista. 
Koronasta aiheutuviin kustannuksiin on varattu vuodelle 2022 
määrärahaa 40.000€ ja tällä hetkellä menot ovat ylittyneet reilut 
43.000. Näihin kustannuksiin haetaan lisämäärärahaa myöhemmin  
valtionavustuksen selvittyä ( Vuoden 2022 koronakustannusten 
korvausmenettelystä ei ole vielä säädetty). 
 
Lisämäärärahaesitys: 
Menot: 
- lastensuojelun avohuoltoon lisämäärärahaa palkkausmenoihin 
9.000€  ja palvelujen ostoihin 102.000 yht. 111.000 
- Vammaispalveluun tarvitaan lisää rahaa  palvelujen ostoihin 
13.000€. 
- Kehitysvammahuoltoon palvelujen ostoihin 25.000€  
- Kuntoutukseen palvelujen ostoihin 45.000 € 
  yhteensä    194.000 
 
Tulot/  investointiohjelma 2022 
- Sosiaali- ja terveystoimi, terveyskeskuksen Lifecare-ohjelmiston 
päivitykset/hankinnat, kirjataan tuloksi 154.264€.  
Kunta saa päivitysten kustannuksiin Lapin hyvinvointialueen ICT-
muutostukirahoituksesta 154.264€.  
 
Esitetty lisämäärärahaesitys laskettu tällä hetkellä tiedossa olevien 
suunnitelmien ja palvelujen toteutumisen mukaan, mutta 
luonnollisesti kaikilta osin tarkkaa menoarviota ei voida 
loppuvuodelle tehdä, koska suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista 
ovat lakisääteisiä, eikä tulevia palveluntarpeita voi ennustaa.  
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Perusturvalautakunta § 34 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan valmistelun mukaisen 
lisämääräehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu KH, valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 35 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet 1.7.2022 alkaen 
 
246/05.05.03/2011 
 
Petultk 17.05.2022 § 35  
  
 Liitteenä Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun 

myöntämisperusteet Utsjoen kunnassa 1.7.2022 alkaen. 
 
 Valmistelija: vt. avopalveluohjaaja Emmi Saastamoinen 
 
 Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä 

olevan sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelun myöntämisperusteet 
Utsjoen kunnassa  1.7.2022 alkaen. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Liitteet Liite 1 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveljen 

myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 1.7.2022 alkaen. 
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2022 16 
 
Perusturvalautakunta § 36 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 
 
214/05.12.00/2013 
 
Petultk 17.05.2022 § 36  

Omaishoidon tuki on omaishoidon tuesta annetun lain 
(2.12.2005/937) mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämis- ja 
valvontavastuu on kunnalla. Omaishoidon 
tuki on määrärahasidonnainen palvelu. Määräraha kohdennetaan 
eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. 
 
Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden tarkoituksena on 
selkeyttää ja yhdenvertaistaa omaishoidon tuen myöntämistä 
Utsjoen kunnassa.  
 
Liitteenä Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 
1.7.2022 alkaen. 
 
Valmistelija: VT. avopalvelunohjaaja Emmi Saastamoinen 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidon 
tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 1.7.2022 alkaen. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Liitteet Liite 2 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja 

soveltamisohjeet 
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Perusturvalautakunta § 37 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hammaslääkärin viran täyttäminen 
 
109/01.01.01/2018 
 
Petultk 17.05.2022 § 37  

Hammaslääkärin virka on ollut haettavana 14.4.2022 saakka ja 
jatketulla haulla 29.4.2022 saakka. 
     
Virka täytetään vakinaisesti.  
 
Utsjoen terveyskeskuksen hammashoitola tuottaa 
suunterveydenhuollon palveluita noin 1200 asukkaalle. 
Hammashoitolassa työskentelee hammaslääkärin lisäksi 
hammashoitaja. 
Terveyskeskuksessa on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä. 
Suomen ainoassa saamelaisenemmistöisessä kunnassa palvelut 
tuotetaan suomen ja pohjoissaamen kielillä.  
 
Hammaslääkärin työtehtäviin sisältyy kliinisen työn lisäksi myös 
suun terveydenhuollon yksikön toiminnallinen vastuu (vastaavan 
hammaslääkärin tehtävät).  
 
Kelpoisuusehtona hammaslääkärin virkaan on Suomessa laillistetun 
hammaslääkärin pätevyys ja riittävä kokemus työskentelystä 
terveyskeskuksessa sekä lasten että aikuisten hammashoidossa.  
Edellytämme hakijalta erinomaista suomen kielen suullista ja 
kirjallista taitoa, joka tulee esittää todistuksella, mikäli äidinkielenä ei 
ole suomi.  Pohjoissaamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.  
Palkkaus ja viran ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen 
mukaan, tehtäväkohtainen palkka 5.977,29 €/kk. Utsjoen kunta 
maksaa työntekijöilleen saamenkielen taidosta kielilisää suullisesta 
taidosta 125 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.    
 
Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on 
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi 
edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa. 
 
Hammaslääkärin virkaa haki määräaikaan mennessä kaksi henkilöä. 
Molemmilla hakijoilla on kelpoisuusehtojen mukainen 
hammaslääkärin pätevyys. 
 
Hakijat haastateltiin 5.5.ja 6.5. 2022. Haastattelussa oli mukana vs. 
perusturvajohtaja Riitta Kumpulainen, perusturvalautakunnan jäsen 
Mika Aikio (5.5.2022) ja terveyskeskuslääkäri Leena Niittyvuopio-
Jämsä. Haastattelutyöryhmällä oli käytössä oheismateriaalina 
hakuilmoitus ja hakemusasiakirjat. 
 
Koulutuksen, työkokemuksen, hakemuksen ja haastattelun 
perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan haastattelutyöryhmä 
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Perusturvalautakunta § 37 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

esittää perusturvalautakunnalle, että hammaslääkärin virkaan  
valitaan Kalle Merkku ja varalle valitaan Liisi Bischer. 
 
 
 
Hakuilmoitus ja hakijayhteenveto lähetetään oheismateriaalina 
perusturvalautakunnan jäsenille esityslistan mukana. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää 
1) valita terveyskeskushammaslääkärin virkaan Kalle Merkun ja 
varalle Liisi Bischerin. 
2) tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5.977,29 €/kk. 
3) että virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja selvitys 
tartuntatautilain 48§ edellyttämästä rokotussuojasta. 
4) että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  
 
Jakelu Hakijat  
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Perusturvalautakunta § 38 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Avopalveluohjaajan viran täyttäminen 
 
33/01.01.01/2022 
 
Petultk 17.05.2022 § 38  

Avopalveluohjaajan virka on ollut haettavana 4.5.2022 päättyneellä 
hakuajalla. 
 
Avopalveluohjaajan tehtäviin kuuluvat ikääntyvän väestön 
palveluiden kehittäminen, kotiin annettavien palveluiden toiminnan 
organisointi, palveluohjaus, palvelusuunnitelmien ja 
palvelupäätösten tekeminen sekä vammaispalveluiden kehittäminen 
yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Myös kotisairaanhoitaja ja 
hoitotyön johtaja on keskeisiä yhteistyökumppaneita. Meillä on 
käytössä toimintakyvyn arvioinnissa RAI-ohjelma. 
 
Lisäksi avopalveluohjaajan työhön kuuluu erilaisten tukipalvelujen, 
kuten omaishoidon tuen järjestäminen, ikäihmisten perhehoidon 
kehittäminen, kuljetuspalvelut, palveluasuminen, 18-vuotta 
täyttäneiden vammais- ja kehitysvammapalvelujen järjestäminen 
sekä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksiin 
osallistuminen.  
 
Arvostamme ihmisläheistä työotetta ikäihmistemme parhaaksi ja 
aitoa motivaatiota tehdä töitä heidän kanssaan. Toivomme sinulta 
myös kehittämismyönteisyyttä, hyviä työyhteisö- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 
Erityiseksi ansioksi katsomme saamen kielen ja kulttuurin 
tuntemuksen ja kiinnostuksen / halun oppia näistä lisää, sillä Utsjoen 
kunnan asukkaista noin puolet on saamenkielisiä.  
 
Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista 6§ tehtävään soveltuva sosiaalialalle 
suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. 
Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta, koska Utsjoen kunta 
on laaja ja välimatkat ovat pitkät. Saamen kielen taito katsotaan 
erityiseksi ansioksi. 
 
Tehtäväkohtainen palkka on 2800 € / kk, minkä päälle tulevat 
kokemuslisät. Utsjoen kunta maksaa saamen kielen taidosta 
kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 € /kk ja sekä 
kirjallisesta että suullisesta taidosta 150 € /kk. 
 
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on 
toimitettava ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä selvitys tartuntatautilain 
mukaisesta kattavasta rokotussuojasta mukaan luettuna 
Tartuntatautilain § 48a mukainen suoja Covid-19 tautia vastaan. 
 
Virka täytetään 16.5.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
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Perusturvalautakunta § 38 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
Lisävalmistelu:  
Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi hakijaa, joista toinen 
hakija täytti kelpoisuusehdot.  
 
Hakija haastateltiin 11.5.2022 ja haastatteluun osallistuivat vt. 
avopalveluohjaaja Emmi Saastamoinen, perusturvalautakunnan 
puheenjohtaja Markku Halonen, hoitotyön johtaja Päivi Kontio ja vs. 
perusturvajohtaja Riitta Kumpulainen. Haastattelutyöryhmällä oli 
käytössä oheismateriaalina hakuilmoitus ja hakemusasiakirjat. 
 
Haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan 
haastattelutyöryhmä esittää perusturvalautakunnalle, että 
avopalveluohjaajan viranhakua jatketaan 8.6.2022 saakka ja jo 
tulleet hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä. 
 
Ehdotus:  
 

 Perusturvalautakunta päättää jatkaa avopalveluohjaajan viranhakua 
8.6.2022 saakka ja jo tulleet hakemukset huomioidaan virkaa 
täytettäessä. 

  

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
Jakelu Hakijat  
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Perusturvalautakunta § 39 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Utsjoen terveyskeskuksen avovastaanoton sekä vuodeosaston henkilöstötilanne kesällä 
2022 
 
34/06.03/2022 
 
Petultk 17.05.2022 § 39  

Utsjoen terveyskeskuksen avovastaanoton sekä vuodeosaston 
henkilöstötilanne on erittäin kriittinen erityisesti sairaanhoitajien 
rekrytoinnin sekä lääkäritilanteen vuoksi. Kesän ajalle ei ole tulossa 
yhtään sairaanhoitajan vuosilomasijaista eikä kunnassa ole ajalla 
13.5.-11.7.2022 virkasuhteessa olevaa lääkäriä. Lääkäripalvelut 
hoidetaan kyseisellä ajanjaksolla ostopalveluina. 
 
Jotta potilasturvallisuus voidaan taata ja pystytään mahdollistamaan 
myös toivotut vuosilomat, olemme päätyneet ehdottamaan seuraavia 
toimenpiteitä ajalle 6.6.-31.7.2022: 
 
• Kaikki kiireetön terveydenhoitajien vastaanotto tauotetaan ajalla 
6.6.-31.7. Lasten neuvola sekä äitiysneuvola hoidetaan. 
Muistihoitajan vastaanotto geriatrin osalta pidetään sovitusti. 
Seniorineuvolan toimintaa supistetaan. 
• Laboratorio kiinni ajalla viikot 29 ja 30, vain päivystysnäytteet. 
• Vuodeosaston paikkalukua vähennetään 11 + 2-> 10 +1. Tällä 
ajanjaksolla myös remontoidaan ns. Riekkohuone, joka on erittäin 
vaarallinen potilaille lattiatasojen korkeuserojen vuoksi. 
• Intervallit ajalla 6.6.-31.7. Dorvussa, jos vuodeosastolla ei paikkaa. 
• Hammashoitola kiinni heinäkuu 4.7.-31.7. 
• Vuodeosastolla ja Dorvussa työskentelee normaalisti yhteensä 3 
hoitajaa yöaikana, vähennetään yhden hoitajan määrä 
vuodeosastolta. 
• Karigasniemen ja Utsjoki-Nuorgam alueen kotihoito yhdistetään 
ajalla 6.6-30.8. 
• Sairaanhoitaja resurssit keskitetään viikonloppuihin ja iltaan, arkisin 
vastaanotossa sairaanhoitaja. Terveydenhoitajat paikkaavat 
vuodeosaston sairaanhoitajapulaa. 
• Viranhaltijat (hoitotyönjohtaja ja vastaava sairaanhoitaja) 
osastotyössä. 
• Karigasniemen terveystalo auki vain kahtena päivänä viikossa, 
terveydenhoitajan vastaanotto/laboratorio maanantaisin ja 
kotisairaanhoito tiistaisin hoidetaan. 
• Pääpaino kotiin annettavissa palveluissa, kotipalvelussa ja 
kotisairaanhoidossa. 
 
Valmistelijat:  vastaava terveyskeskuslääkäri Leena Niittyvuopio-
Jämsä ja hoitotyönjohtaja Päivi Kontio. 
 
Valmistelijoiden ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi ja 
hyväksyy edellä mainitut toimenpiteet ja toiminnan supistukset ajalla 
6.6.-31.7.2022.  
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Perusturvalautakunta § 39 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijoiden esityksen. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 40 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määräaikainen tehtäväkohtainen palkanlisä terveydenhoidon ja sosiaalihuollon 
hoitohenkilöstölle aj. 1.5.-30.9.2022 
 
35/01.02.01/2022 
 
Petultk 17.05.2022 § 40  

Maaliskuun 1. päivän 2022 jälkeen on kunnanjohtaja tehnyt 
viranhaltijoiden esityksestä viranhaltijapäätöksen rekrytointilisän 
maksamisesta sotepuolelle sijaisiksi tuleville työntekijöille pois lukien 
viranhaltijat. Tätä rekrytointilisää maksetaan 1-2 viikon sijaisuudesta 
150€ ja 200 €/kk maksimissaan kahdelta ensimmäiseltä työskentely 
kuukaudelta.  Tarkoituksena on ollut houkutella Utsjoelle hoitoalan 
ammattilaisia ja kompensoida mahdollisesti asumisesta ja matkoista 
johtuvia kustannuksia. 
  
Tämän rekrytointilisän ulkopuolelle jäävät toistaiseksi voimassa 
olevissa työsuhteissa olevat sekä pitkiä sijaisuuksia tekevät henkilöt. 
Näiden henkilöiden kohdalla työtehtävät ovat muuttuneet kuluneen 
kahden vuoden aikana ja moni on joutunut astumaan oman 
ammattiosaamisensa äärirajoille. Koronanäytteen otot, jäljitykset ym. 
koronaan liittyvät uudet työtehtävät on hoidettu Utsjoella pääosin 
oman henkilöstön voimin ilman minkäänlaista lisäkorvausta. Lisäksi 
toimenkuvia on jouduttu tarkistamaan, jotta asiakkaiden 
palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan mahdollisimman hyvin.  
Työtehtävät on voitu hoitaa ainoastaan henkilöstön äärimmäisen 
sitoutumisen ja joustamisen ansiosta.  
 
Vuoden alussa tulleen tartuntatautilain 48 a § määräaikainen 
lakimuutos on aiheuttanut hoitohenkilökunnassa merkittävää 
liikehdintää ja pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut ja siihen liittyvä 
ylityö- ja vuoronvaihtokielto ovat aiheuttaneet kuormitusta 
henkilökunnassa, mikä osaltaan on kärjistänyt ennestään haastavaa 
tilannetta. Lisäksi rekrytointi ei ole tuottanut hakijoita aikaisempien 
vuosien tapaan. Sijaiset saavat rekrytointilisää, mutta pysyvää 
henkilöstöä ei ole palkittu venymisestä ja sitoutumisesta mitenkään.  
 
Kannustamisen ja tasapuolisuuden vuoksi sekä henkilöstön 
motivoimiseksi ja pitämiseksi Utsjoen kunnassa ehdotan 6 % 
tehtäväkohtaista palkanlisää niille henkilöille, jotka ovat olleet 
toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tai tekevät yli kahden 
kuukauden sijaisuutta. Tämä palkanlisä maksettaisiin 
kesälomakuukausilta 1.5.-30.9 ja palkanlisää maksettaisiin 
työskentely kuukausilta - ei loman ajalta. Tätä 6 %:n 
tehtäväkohtaista palkanlisää ei makseta viranhaltijoille.  
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Perusturvalautakunta § 40 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Allaolevaan taulukkoon on lueteltu ne ammattiryhmät, joita 
palkanlisä koskee. Budjettivaikutus tällä on perusturvan 
talousarvioon seuraava: 
 
 tehtävä- 

kohtainen 
palkka 5 kk 

teht.koht. 
palkka 6 %  
korotuksella 

6 %:n palkankorotus  
sivukuluineen, jossa   
huomioitu 4 viikon 
vuosiloma/työn- 
tekijä) 

Sairaanhoitajat ja 
terveydenhoitajat (11) 

 
147 197,05 

 
156 028,97 

 
8 760 

lähihoitajat (18)  204 984,90 217 284 12 200 
laitoshuoltaja (3) 30 180 31 990 1 790 
hoivatt/ auttaja-aslak/ 
toiminnanohjaaja (5) 

 
53 231,75 

 
56 532,05 

 
3 180 

laboratoriohoit./ 
hammashoitaja 

 
24 594 

 
26 069,64 

 
1 460 

Kustannukset 6 %:n 
palkankorotuksesta yht 

   
27 390 

 
 
Valmistelija: Hoitotyön johtaja 
 
Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää 
kunnanhallitukselle ylläolevan valmistelun mukaisen 6%:n 
tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntämistä edellä kuvatuille  
hoitoalan henkilöille, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa tai tekevät yli kahden kuukauden sijaisuutta (eivätkä 
ole saaneet rekrytointilisää). Tämä palkanlisä maksettaisiin 
kesälomakuukausilta 1.5.-30.9.2022 ja palkanlisää maksettaisiin 
työskentely kuukausilta -ei loman ajalta. Tätä 6 % :n 
tehtäväkohtaista palkanlisää ei makseta viranhaltijoille.  
Tehtäväkohtaisen palkanlisän (6% tehtäväkohtaisesta palkasta) 
maksamisesta aiheutuu kustannuksia 27.390€ ja näihin 
kustannuksiin haetaan valtuustolta 27.390€ lisämäärärahaa.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen ja 
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
hyväksyttäväksi edellä olevan valmistelun mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
Markku Halonen esitti  6%:n tehtäväkohtaisen palkanlisän 
myöntämistä  myös virkasuhteiselle vastaavalle sairaanhoitajalle, 
jota esitystä lautakunnan jäsenet kannattivat. Kirsi-Marja Wargh 
esitti lisän maksamista myös hoitotyön johtajalle, mutta veti 
esityksensä pois ennen päätöksentekoa. 
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Perusturvalautakunta § 40 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta hyväksyi valmistelijan ehdotuksen lisäyksellä, 
että 6 % :n  lisä maksetaan myös vastaavalle sairaanhoitajalle  ja 
esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle 
hyväksyttäväksi edellä olevan valmistelun mukaisesti. 

  
 Hoitotyön johtaja Päivi Kontio poistui kokouksesta päätöksen ajaksi.  
 
 
 
 
 
 
Jakelu KH, Valtuusto  
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Perusturvalautakunta § 41 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 17.05.2022 § 41  
  Aluehallintovirasto 

- Päätös saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttämisestä vuonna 
2022. 
- Julkisten hallintotehtävien ulkoistamista koskeva ohjauskirje. 
 

Kela 
- Perhevapaauudistuksen mukaiset vanhempainpäivärahat ovat 
haettavissa vaiheittain 1.5.alkaen - suunnittele vanhempainvapaasi 
laskurilla. 
- Toimeentuloturvainfo 22.04.2022. 
- Ukrainan sodan vaikutukset perustoimeentulotukeen. 
- Kela-taksien saatavuudessa vielä paikallisia ongelmia. 
- Toimeentuloturvainfo 29.3.2022. 
 

Suomen Kuntoutusyrittäjätyirttäjät ry 
- Terapiayrittäjät huolissaan Krlan asiakkaiden lyhennetyistä ja 
vähennetyiistä käyntimääristä: "Kelan kuntouksella on huolestuttava 
suunta", 
 

Maahanmuuttovirasto 
- Tiedote kunnille: Kunnat mukaan vastaanoton järjestelyihin - uutta 
toimintamallia valmistellaan. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
- Päätös Valtionavustuksesta julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle 
covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuneisiin kustannuksii  (2 
hakukierros). 
- Ohjauskirje suojelutyöneuvotteluiden tukemisesta työtaistelun 
aikana. 
- Kuntainfo: Ohjeistus eri toimijoiden vastuista luvatta 
sijaishuoltopaikasta poistuneen tai sinne palaamatta jääneen lapsen 
palauttamiseksi sijaishuoltopaikkaansa. 
 
THL 
-Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonhallintaa koskevat määräykset. 
- Ennakkotiedot vuoden 2021 lastensuojelun tilastosta. 
 
Valvira 
-  Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, 9Lives Ensihoito Oy (Liikkuva rokotuspiste 
CTI-92). 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, 9Lives Ensihoito Oy (Liikkuva rokotuspiste 
DOZ-537). 
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Perusturvalautakunta § 41 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, 9Lives Ensihoito Oy (Seinäjoen ja Helsingin 
toimipisteet). 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
Suomen Punainen Risti Tampereen osasto. 
-  Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Suomen Rokotepalvelu Oy. 
-  Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. 
-  Päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
Voice Doctors Oy. 
-  Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan toimintakuntien laajentamisesta, Saaristolääkärit Oy - 
Skärgårdsdoktorn Ab. 
- Ilmoitus  yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 
koskevan luvan  muuttamisesta,Saaristolääkärit Oy - 
Skärgårdsdoktorn Ab. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Debora Oy. 
 

Kunnanhallitus 
- Valtuuston 7.4.2022 kokouksen täytäntöönpano. 
- Kunnanjohtajan sijaisen määrääminen. 
- Valtuustoaloite, Saamen kielen kielilisän maksaminen Utsjoen 
kunnan työntekijöille. 
- Kunnallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen vuonna 2022. 
 
Saamelaiskäräjät, Sosiaali- ja terveyslautakunta 
-  Päätös, Utsjoen kunnan tiliselvitys saamenkielisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen 
käytöstä vuonna 2021. 
-  Päätös  Utsjoen kunnan tiliselvitys saamenkielisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen 
käytöstä vuonna 2021 (lisämääräraha). 
 
Viranhaltijapäätökset 
- Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen. 
- Rekrytointilisä sote-henkilöstölle (kunnanjohtaja). 
- Irtisanoutumien 15.4.2022 alkaen sosiaalityöntekijän virasta. 
- Palvelusuhteen valinnan vahvistaminen, sairaanhoitaja 
vuodeosasto. 
- Palvelusuhteen valinnan vahvistaminen, sairaanhoitaja 
vuodeosasto. 
- Auttaja-aslak -toimen täyttäminen. 
- Sairaanhoitajan toimen täyttäminen, vuodeosasto. 
- Sairaantoitajan toimen täyttäminen, vuodeosasto 
- Irtisanoutuminen 12.5.2022 alkaen auttaja-aslakin toimesta. 
- Irtisanoutuminen 27.3.2022 alkaen lähihoitajan toimesta 
(kotipalvelu). 
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Perusturvalautakunta § 41 17.05.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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 

 25, 26, 27, 28, 29, 32,34, 38, 39, 40, 41. 

  

  

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

 Pykälät 

 30, 31, 33, 35, 36, 37.   

  

 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 

 30, 31, 33, 35, 36, 37. 

  

 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 

 


