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KOKOUSAIKA 30.10.2012 klo 18.00-20.00

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Svenskberg Kim
Martikainen Eeva
Brusas Tea
Gammals Erik
Rantala Rauno
Seppälä Mirva
Rajala Anja
Puranen Pekka
Vierula Rea

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Muut osallistujat Fabritius Görel
Koivisto Ari

Perusturvajohtaja, esittelijä, kokouksen sihteeri
Kunnanhallituksen edustaja

ASIAT § 63-69
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja

Kim Svenskberg

Pöytäkirjanpitäjä

Görel Fabritius
PÖYTÄKIRJA ON
TARKASTETTU

5.11.2012
Lapinjärvellä
Allekirjoitukset

Tea Brusas Pekka Puranen
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

6.11.2012
Lapinjärvellä

Todistaa Görel Fabritius



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
PERUSTURVALAUTAKUNTA 30.10.2012 2

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tea Brusas ja Pekka Puranen.
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63 § PÖYTÄKIRJOJA / ESITYSLISTOJA TIEDOKSI

Luettelo saapuneista pöytäkirjoista / esityslistoista perusturvalautakunnalle:

HUS  ( Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri )
- hallitus 20.08.2012

Loviisan perusturvalautakunta  (esityslistat)
- esityslista 18.09.2012
- esityslista 16.10.2012
- esityslista 02.10.2012

EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
________________
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64 § VANHUSTYÖN VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Vanhustyön vastaavan sairaanhoitajan virka on ollut haettavana.
Hakuaika päättyi 24.10.2012.

Seuraavat henkilöt ovat hakeneet virkaa:
sairaanhoitaja Mirja Eklund ja sairaanhoitaja Pirjo Rantanen.
(GF)

EHDOTUS: Annetaan kokouksessa.

Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen.

EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
- että vanhustyön vastaavan sairaanhoitajan virkaan valitaan

sairaanhoitaja Mirja Eklund 1.1.2013 alkaen kuuden kuu-
kauden koeajalla.

- maksaa Mirja Eklundille peruspalkkaa 2.833,50 euroa
kuukaudessa

- että valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy-
väksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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65 § LÄHIHOITAJIEN VALINTA

Kaksi lähihoitajan vakituista tointa vanhustyöhön on ollut haettavana. Ha-
kuaika päättyi 15.10.2012. klo 12.00.

Seuraavat henkilöt ovat hakeneet toimia:
Maria Bruce, Zineta Curic, Sara Hurtamo, Kirsi Karjalainen ja Teemu Salo.

Kaikilla hakijoilla on lähihoitajan koulutus. (GF)

EHDOTUS: Annetaan kokouksessa.

Esittelijä antoi seuraavan ehdotuksen kokouksessa.

EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
- että lähihoitajan toimiin valitaan lähihoitaja Teemu Salo

Lapinjärveltä 1.11.2012 alkaen neljän kuukauden koe-
ajalla. Lähihoitaja Sara Hurtamo Lapinjärveltä neljän kuu-
kauden koeajalla, paikka täytetään sopimuksen mukaan.

- että määräaikaiseen lähihoitajan tehtävään aj. 1.11.2012-
31.7.2013 valitaan lähihoitaja Kirsi Karjalainen Lapinjär-
veltä (määräaikainen lähihoitajan toimi vapautui sen jäl-
keen kun Teemu Salo valittiin vakituiseen toimeen)

- että lähihoitajille maksetaan peruspalkkaa 2011,52 €/kk
- että valittujen on ennen toimien vastaanottamista esitettä-

vä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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66 § ASIOITA TIEDOKSI (LIITE)

a) Tilastotietoa / Loviisa-Lapinjärvi sosiaali- ja perusterveydenhuollon

yhteistoiminta-alue

- taloustiedot 08/2012 ja toimintatiedot 09/2012

b) HUS-tasauslasku

- Lapinjärven kunta maksaa kuukausittain 236.667,- euron suuruista
ennakkoa sairaanhoitopiirille.

      -    Tasauslasku ajalta 1.7.2012 – 30.9.2012 on - 200.417,15 euroa
            ( = hyvityslasku )

c) Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien perustoimeentulo-

tuen valtionosuusennakon tarkistamista 2012

Aluehallintovirasto on tarkastanut toteutuneiden kustannusten
(30.06.2012) ja loppuvuoden arvion perusteella ennakoiden kokonais-
määräksi 101 751,00 euroa.
(AVIn 13.12.2011 tekemän päätöksen mukaan oli perustoimeentulotuen
valtionosuusennakon suuruus vuodelle 2012, 90.084,- euroa )

d) Lapinjärven kunnan hallintosääntö 1.1.2013 alkaen

Lapinjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.10.2012 hyväksynyt
kunnan hallintosäännön 1.1.2013 alkaen.
Perusturvalautakunnan tilalle tulee perusturvajaosto, joka toimii kun-
nanhallituksen alaisuudessa. Jaostoon valitaan puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme (3) jäsentä sekä viisi varajäsentä. Puheenjohtajan
tulee kuitenkin olla kunnanhallituksen jäsen.
Perusturvajaoston tehtävät ja päätäntävalta säilyy samana kuin mitä on
nykyisellä perusturvalautakunnalla.

e) Ennakoivat kotikäynnit

Ennakoivia kotikäyntejä tehdään tänä vuonna Lapinjärveläisille vanhuk-
sille, jotka ovat syntyneet vuosina 1912 – 1926. ja jotka eivät ole
vanhuspalvelujen piirissä.
Lapinjärveläisiä vuosina 1912 – 1926 syntyneitä on yhteensä 88 henki-
löä. Henkilöistä 47 eivät ole vanhuspalvelujen piirissä. Toistaiseksi on
käyty 17 vanhuksen luona. (GF)

EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
________________
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67 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kuntalain 51.1 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-
taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä
1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjoh-
tajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lauta-
kunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyis-
sä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun-
nanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan vi-
ranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitus-

menettelyä koskevia asioita eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen

asioita

Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan lautakunnan alaisten viranhaltijoi-
den aj. 8.9.2012 – 26.10.2012 tekemät viranhaltijapäätökset.

Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
- merkitä tietoonsa viranhaltijapäätökset ja päättää olla siir-

tämättä em. päätöksiä.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.
________________
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68 § MAHDOLLISET MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen 30.1.2012 nimeämä vanhustyön tukityöryhmä on saanut
työnsä valmiiksi. Työryhmän raportin sisällöstä on tiedotettu vanhustyön
henkilökunnalle 30.10.2012.

EHDOTUS: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.
________________
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69 § VANHAINKOTI HONKAHOVIN LÄÄKÄRIPALVELUT VUONNA 2013

Perusturvalautakunta on talousarviossaan vuodelle 2013 varannut 40 000
euron suuruisen määrärahan vanhainkoti Honkahovin lääkäripalveluiden
ostamiseksi.

EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää
- että vanhainkoti Honkahovin lääkäripalvelut vuodelle

2013 ostetaan Oy Lapinjärven Lääkäriasema-Lappträsk
Läkarstation Ab:lta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
63, 66, 67, 68

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
64, 65, 69

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven perusturvalautakunta
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk-
sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika                           päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika                           päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava  valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin  HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93)  3 § nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
Käsittelymaksuja ei peritä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeudessa sosiaaliasioita, julkis-
oikeudellisia palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallis-
verosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa.

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.
 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                          Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postinumero                          Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


