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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Perusturvalautakunta    
 
 
Aika 16.11.2022 klo 12:00 - 12:48 
 
Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Porsanger Veikko 12:00 - 12:48 Varajpuheenjohtaja  
 Rautajoki Mervi 12:00 - 12:48 Jäsen  
 Wargh Kirsi-Marja 12:00 - 12:48 Jäsen  
 Nordberg Aulis 12:00 - 12:48 Varajäsen  
 Lukkari Pirjo 12:00 - 12:48 Varajäsen  
 
Poissa Halonen Markku Puheenjohtaja  
 Parkkonen Anne Jäsen  
 Aikio Mika Jäsen  
 Snellman Aino Jäsen  
 Pieski Taina Kunnanjohtaja  
 Rasmussen Riikka KH:n edustaja  
 Länsman  Maarit K. Varajäsen  
 Rasmus Sebastian Varajäsen  
 Guttorm Maija-Liisa Varajäsen  
 Halonen  Netta Varajäsen  
 Rannikko Sanni vs. vastaava lääkäri  
 Karhu-Härkönen Kaisa Avopalveluohjaaja  
 
Muu Guttorm Väinö 12:00 - 12:48 KH:n puheenjohtaja  
 Aikio Leena 12:00 - 12:48 Tulkki  
 Lehmonen Raija 12:00 - 12:48 Pöytäkirjanpitäjä  
 Kontio Päivi 12:00 - 12:48 Esittelijä, vs. 

perusturvajohtaja, 
hoitotyön johta 

 

 Nikkinen Anna-Marja 12:00 - 12:25 Emäntä  
 Merkku Kalle 12:00 - 12:48 Vastaava 

hammaslääkäri 
 

 

 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Veikko Porsanger Raija Lehmonen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

63 - 71 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 

Tarkastusaika 16.11.2022 
 
Allekirjoitukset 
 
  Pirjo Lukkari Aulis Nordberg 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 
 

Kunnanvirasto 23.11.2022 00:00 
 
Ilmoitustaulun hoitaja 
  Minna Lukkari 
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Perusturvalautakunta § 63 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Petultk 16.11.2022 § 63  

Ehdotus: 
 
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Perusturvalautakunta § 64 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Petultk 16.11.2022 § 64  

Ehdotus: 
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 

 
 Valittiin Pirjo Lukkari ja Aulis Nordberg pöytäkirjantarkastajiksi, jotka 

toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
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Perusturvalautakunta § 65 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Petultk 16.11.2022 § 65  

Ehdotus: 
 

Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 

Päätös: 
 

 Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana käsitellään vastaavan lääkärin 
viransijaisuuden hoitaminen. 

  
 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena puheenjohtajan 

esittämällä lisäasialla täydennettynä. 
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Perusturvalautakunta § 66 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilannekatsaus 
 
54/00/2019 
 
Petultk 16.11.2022 § 66  

Hoitotyön johtaja ja muut vastuuhenkilöt kertovat oman 
vastuualueensa ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 

 
 Ehdotus hyväksyttiin.  
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Perusturvalautakunta § 67 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Talouden katsaus 
 
83/02.02.01/2011 
 
Petultk 16.11.2022 § 67  

Oheismateriaalina sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuma 
aj. 1.1.- 31.10.2022, kauden 10/22 kirjanpito keskeneräinen. 
 
Hoitotyön johtaja esittelee oheismateriaalina olevat sosiaali- ja 
terveystoimen talousarvion toteutuman. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen 
talousarvion toteutuman aj. 1.1.- 31.10.2022. 
 

Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 68 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Määrärahamuutokset ja lisämääräraha, perusturvalautakunta 
 
62/02.02.00/2021 
 
Petultk 16.11.2022 § 68  

Talousarvio on sitova menojen ja tulojen erotuksen eli neton tasolla. 
Hallintopäällikkö voi päättää määrärahan siirroista saman 
kustannuspaikan sisällä. Lautakunta voi päättää määrärahasiirroista 
tehtäväalueen sisällä sekä tehtäväalueittain budjetoitujen 
määrärahojen välisistä siirroista enintään 10 % lautakunnan 
kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä 
valtuustolle.  
 
Vuoden aikana on tehty seuraavat lisämäärärahaesitykset: 
- 194.000 sosiaali- ja terveystoimen toimintojen tuottamiseen ja 
palveluiden ostoihin. 
- 28.840 € määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkanlisän 
maksamiseen. 
- Investointiohjelmaan 2022: Sosiaali- ja terveystoimi, 
terveyskeskuksen Lifecare-ohjelmiston päivitykset/hankinnat, 
kirjataan tuloksi 154.264€.  
 
Lisävalmistelu: 
 
Määrärahamuutokset 
 
Talousarvion toteutuman mukaan osassa toiminnoissa/ 
kustannuspaikoissa menot ovat ylittyneet/ uhkaavat ylittyä ja 
joissakin toiminnoissa/ kustannuspaikoissa menot alittuneet.  
 
Määrärahamuutokset esitetään tällä hetkellä tiedossa olevien 
toimintojen ja palvelujen toteutumisen mukaan, luonnollisesti kaikilta 
osin tarkkaa menoarviota ei voida loppuvuodelle tehdä, koska suurin 
osa sosiaali- ja terveyspalveluista ovat lakisääteisiä, eikä tulevia 
palveluntarpeita voi ennustaa.  
 
Määrärahamuutoksia esitetään tehtäväksi tehtäväalueen sisällä 
sekä tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista 
yhteensä 338.159 €. 
 
Oheismateriaalina v. 2022 talousarvioon tehtävät 
määrärahamuutokset . 
 
Lisämääräraha 
 
Lisämäärärahan tarve johtuu kuntalaisten palvelutarpeiden 
lisääntymisestä mm. asiakaspalvelujen ostoissa, vammaispalvelulain 
ja sosiaalihuoltolain kuljetuspalveluissa sekä  Covid-19 epidemiasta 
aiheutuneista kustannuksista. Myös palkkauskustannuksiin 
joudutaan hakemaan lisämäärärahaa. 
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Perusturvalautakunta § 68 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Osa kustannuksista pystytään kattamaan mm. asiakasmaksuilla ja 
Sosiaali- ja terveysministeriöltä haetuilla valtionavustuksilla. 
Valtionavustusta on haettu v. 2022 Covid-19 kustannuksiin sekä 
rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisen kustannuksiin aj. 
2.7.2021-30.6.2022, valtionavustusten käsittely on kesken.  
 
Sosiaali- ja terveystoimen palveluihin esitetään lisämäärärahaa:  
- menot 469.400 
- tulot 204.316 
nettomenot 265.884 
 
Oheismateriaalina esitys lisämäärärahasta. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta 
1) hyväksyy 338.159  €:n määrärahamuutokset talousarvioon 2022. 
2) esittää  valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan: 
 - menot   469.400 € 
 - tulot  204.316 € 
 - netto 265.804 € 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Anna Marja Nikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
aikana klo 12:25. 
 
 
 

  
 
Jakelu KH, Valtuusto  
 Sarastia kirjanpito  
 



Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2022 11 
 
Perusturvalautakunta § 69 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Avopalveluohjaajan viran vastaanottaminen 
 
65/01.01.02/2022 
 
Petultk 16.11.2022 § 69  
  

Kaisa Karhu-Härkönen on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa 
avopalveluohjaajan viran vastaan 17.10.2022 alkaen ja toimittanut 
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa 
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, koeajassa huomioidaan 
avopalveluohjaajan avoimen viran hoitamisessa ollut koeaika ajalla 
1.9. - 16.10.2022.  
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Kaisa Karhu-Härkösen  
toimittaman ilmoituksen avopalveluohjaajan viran 
vastaanottamisesta 17.10.2022 alkaen sekä vahvistaa virkavaalin.  
   
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

  
 
Jakelu Asianosainen  
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Perusturvalautakunta § 70 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 
Petultk 16.11.2022 § 70  

Aluehallintovirasto 
- Uutiskirje, syyskuu 2022:  Peruspalvelujen arviointi 2021 on 
julkaistu. 
- Vuoden 2023 äitienpäiväkunniamerkit haettavissa. 
 
Kela 
- Hallitus esittää muutoksia lakiin toimeentulotuesta. 
- Kela julkaisi hakemuslomakkeita koltansaameksi. 
- Toimeentuloturvainfo 29.9.2022. 
- Kela.fi uudistui - OmaKela säilyy ennallaan. 
 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
- Sosiaali. ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja 
virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) 2022-2025 0,5 prosentin 
suuruisen keskitetyn erän jakaminen, yleiskirje 17/2022. 
 
Lapsiasiainvaltuutettu 
- Suomessa jo 12 000 ukrainalaislasta - toteutuvatko lapsen 
oikeudet? 
 
Valvira 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Sofita 
Oy.  
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, Hoiva Hilla Oy. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta, FinnHEMS Oy. 
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Profiam 
Sosiaalipalvelut Oy. 
 
Kunnanhallitus 
- Vanhusneuvoston toimintasääntö ja -suunnitelma. 
 
Vanhusneuvosto 
- 14.9.2022 kokouksen muistio. 
 
Viranhaltijapäätökset 
- Sosiaaliohjaajan viransijaisuuden täyttäminen. 
- Sosiaalityöntekijän virasta irtisanoutuminen. 
- Lähihoitajan toimesta irtisanoutuminen, tehostettu 
palveluasumisyksikkö Dorvu. 
- Palvelusuhteeseen valitseminen, terveyskeskuksen kanslisti. 
- Irtisanoutuminen sairaanhoitajan toimesta, vastaanotto. 
- Irtisanoutuminen sairaanhoitajan toimesta, vuodeosasto.  
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Perusturvalautakunta § 70 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Ehdotus: 
 

Perusturvalautakunta merkitsee asiat/ asiakirjat tietoon saatetuksi.  
 

Päätös: 
  
 Ehdotus hyväksyttiin. 
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Perusturvalautakunta § 71 16.11.2022 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vastaavan lääkärin viransijaisuuden hoitaminen 
 
76/01.01.03/2022 
 
Petultk 16.11.2022 § 71  
 Perusturvalautakunta on myöntänyt palkatonta virkavapaata 

vastaavalle lääkärille ajalle 27.9.2022 - 31.12.2023. 
  
 Sanni Rannikko hoitaa viransijaisuutta 31.12.2022 saakka ja on 

ilmoittanut olevansa valmis  jatkamaan viransijaisuuden hoitoa 
31.12.2023 saakka. 
 
Ehdotus: 
 
Perusturvalautakunta päättää jatkaa Sanni Rannikon virkasuhdetta 
ajalle 1.1.-31.12.2023 vastaavan lääkärin viransijaisuuden 
hoitamiseksi. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

  
 
Jakelu Asianosainen  
 Sarastia, palkat  
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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 
 63, 64, 65, 6, 67, 68, 69, 70. 
  
  

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

 Pykälät 
 71. 
  

 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 
 71. 
  
 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 

 


