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Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna
2018
243/02.06.01/2018
Sotelk 27.03.2019 § 19
Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa, miten
sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalle taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen
tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä. Lautakunnan tulee esittää selonteko omalta toimialueeltaan.
Esityslistan ja pöytäkirjan liittenä on selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä vuonna 2018.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä selonteon sisäisen
valvonnan järjestämisestä vuodelta. 2018.
Päätös:
Marita Toivanen esitti, että selonteon kohtaa 1 muutetaan siten, että
ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti: Toimialalla on noudatettu
kunnan hallintosääntöä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeita
muilta osin, mutta toteumavertailuja ei ole tuotu lautakuntaan kuin
kerran ajalta 1.1.-31.3.2018.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi perusturvajohtajan esityksen
Marita Toivasen esittämällä muutoksella.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valinta kotihoidonohjaajan virkaan
Sotelk 27.03.2019 § 20
(Lisätietoja; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)
Vanhus- ja vammaispalveluissa on ollut haettavana 25.2.2019 klo
15 mennessä kotihoidonohjaajan virka. Määräaikaan saapui 7 hakemusta. Haastattelutilaisuus pidettiin 8.3.2019 klo 9 alkaen ja haastatteluun kutsuttiin Savikuja Leena, Hattunen Tiina, Pystynen Anne
ja Laine Arja. Haastatelijoina toimivat perusturvajohtaja Markku Tuunainen ja hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen.
Haastattelijoiden yhteinen esitys on, että kotihoidonohjaajan virkaan
valitaan Leena Savikuja.
Hän on koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun ja
kokonaisarvioinnin perusteella virkaan soveltuvin. Virassa on 6 kk:n
koeaika, työaika ja palkkaus ovat KVTES:n mukaiset. Aloittaminen
sovitaan erikseen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen viran vastaanottamista.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita kotihoidonohjaajan virkaan Leena Savikujan.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti virkavaalissa yksimielisesti valita
kotihoidonohjaajan virkaan Leena Savikujan. Hän on koulutuksen,
työkokemuksen, haastattelun ja kokonaisarvioinnin perusteella
virkaan soveltuvin. Virassa on 6 kk:n koeaika, työaika ja palkkaus
ovat KVTES:n mukaiset. Aloittaminen sovitaan erikseen. Valitun
tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen viran
vastaanottamista.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2
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Varalle valinta kotihoidonohjaajan virkaan
Sotelk 27.03.2019 § 21
(Lisätietoja; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)
Vanhus- ja vammaispalveluissa on ollut haettavana 25.2.2019 klo
15 mennessä kotihoidonohjaajan virka. Määräaikaan saapui 7 hakemusta. Haastattelutilaisuus pidettiin 8.3.2019 klo 9 alkaen ja haastatteluun kutsuttiin Savikuja Leena, Hattunen Tiina, Pystynen Anne
ja Laine Arja. Haastatelijoina toimivat perusturvajohtaja Markku Tuunainen ja hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen.
Haastattelijoiden yhteinen esitys on, että kotihoidonohjaajan virkaan
varalle valitaan Anne Pystynen. Virassa on 6 kk:n koeaika, työaika ja
palkkaus ovat KVTES:n mukaiset. Aloittaminen sovitaan erikseen.
Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen viran
vastaanottamista.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita varalle kotihoidonohjaajan virkaan Anne Pystysen, mikäli valittu ei ota virkaa vastaan.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti virkavaalissa yksimielisesti valita
kotihoidonohjaajan virkaan varalle Anne Pystysen, mikäli valittu ei
ota virkaa vastaan. Hän on koulutuksen, työkokemuksen,
haastattelun ja kokonaisarvioinnin perusteella virkaan varalle
soveltuvin. Virassa on 6 kk:n koeaika, työaika ja palkkaus ovat
KVTES:n mukaiset. Aloittaminen sovitaan erikseen. Valitun tulee
toimittaa hyväksyttävä lääkärinlausunto ennen viran
vastaanottamista.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Paarikuljetus Kittilän terveyskeskus-LKS
Sotelk 27.03.2019 § 22
(Lisätiedot; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)
Paarikuljetusta Kittilän terveyskeskus-LKS hoitaa taksi Kari Junnola,
sopimus on voimassa 31.7.2019 saakka. Sopimuksessa on mahdollisuus käyttää yhden vuoden optio, mikäli molemmat sopimusosapuolet suostuvat tähän. Asiaa on tiedusteltu terveyskeskuksesta johtavalta lääkäriltä ja vuodeosaston osastonhoitajalta sekä ko. taksiautoilijalta. Molemmat osapuolet ovat suostuneet sopimuksen optiovuoden käyttämiseen, jolloin ostoliikennesopimus jatkuu vielä
31.7.2020 saakka.
Kohde 21: 310 euroa / ajokerta
Hinta/ajokerta on tarkistettu taksiautoilijan toivomuksesta ja siihen
esitetään 15 euron korotusta nykyisestä hinnasta.
Muutoskilometrin hinta reitin muuttuessa on 2,00 euroa / kilometri
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10%.
Peruuntuneita kyytejä ei korvata.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä paarikuljetuksen Kittilän terveyskeskus-LKS sopimuksen jatkamisen vuodella, 31.7.2020
saakka esityksen mukaisesti. Palvelun tuottajana jatkaa taksi Kari
Junnola.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat viranhaltija päätökset ajalta 18.2. - 17.3.2019
Sotelk 27.03.2019 § 23
Kuntalain mukaan viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa,
jollei se päätöksen luonteen johdosta ole tarpeetonta.
Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on
pidettävä yleisesti nähtävänä ja päätökset on annettava tiedoksi
samalla tavoin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset.
Oheismateriaalina luettelo viranhaltijapäätöksistä.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi
viranhaltijapäätökset ajalta 18.2.2019 - 17.3.2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 19, 23
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus
§:t 20, 21, 22
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan
tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja,
myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä
vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
Pöytäkirjan tarkastajat:
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olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen: KITTILÄN KUNTA/ sisiaali- ja terveyslautakunta
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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