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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Pudas Anna-Liisa
Toivanen Marita
Kääriäinen Tuomas
Ala Kimmo
Vaara Yrjö
Hangasvaara Sirkka
Tuunainen Markku
Björkberg-Hettula Eija

Poissa Huilaja Tiina
Kenttälä Pekka
Kivisaari Yrjötapio
Taskila Mauri
Nikka Milja
Salmi Jukka
Erkkilä Akseli
Kinnunen Leena
Mäntymaa Vuokko

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Tehtävä
1. varapuheenjohtaja
varajäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
esittelijä / pöytäkirjanpitäjä
tekninen sihteeri

Lisätiedot

2. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen edustaja

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Lautakunta hyväksyi työjärjestyksen.
Kokouksen aluksi paikalla klo 15.10 - 15.31 pykälän 42 kohdalla vs,
hammaslääkäri Tiina Karhunen selostamassa asiaa.

Käsitellyt asiat
Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

§ :t 42 - 47
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Hangasvaara ja Marita
Toivanen

Allekirjoitukset
Anna-Liisa Pudas¨
Puheenjohtaja

Markku Tuunainen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 28.8.2019

Sirkka Hangasvaara
Pöytäkirjan tarkastajat:

Marita Toivanen

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja ollut
nähtävänä

Pöytäkirja

Kittilä 4.9.2019
Markku Tuunainen
Perusturvajohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Selvitys lasten ja nuorten lakisääteisten suunterveydentarkastusten toteutumiseen
242/05.07.01/2019
Sotelk 28.08.2019 § 42
(Lisätietoja: vs. vastaava hammaslääkäri)
Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt Kittilän kunnalta selvityksen
lasten ja nuorten lakisääteisten suunterveystarkastuksen toteuttamisesta. Selvityspyyntö on esityslistan liitteenä.
Vs. vastaava hammaslääkäri Tiina Karhunen on laatinut seuraavan
vastauksen pyydettyihin asioihin:
Kittilän kunta järjestää suun terveydenhuollon tarkastukset lapsille ja
nuorille useammin kuin asetuksessa edellytetään. Asetuksessa
myös riittäisi, että tarkastuksen tekee suun terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi hammashoitaja, mutta meillä tarkastukset
tekee aina vuorotellen suuhygienisti tai hammaslääkäri potilaan yksilöllisen tarkastusvälin mukaan, joka on tiheämpi kuin asetuksen
edellyttämä 1., 5. ja 8. luokalla.
Kaikkien viides ja kahdeksasluokkalaisten tarkastus ei ole välttämättä osunut juuri kyseisen vuosiluokan kohdalla. Hammaslääkärit tulevat jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota luokka-asteisiin laatiessaan hoitosuunnitelmaa, että vaikkapa tarkastuskäyntejä harventamalla seuraava tarkastus osuisi juuri kyseisille luokka-asteille. Ilmeisesti myös tilastoinnissa tai tilastotietojen käsittelyssä on ongelmia, koska tarkastettujen prosenttiosuudet ovat sekä koululaisten,
että alle kouluikäisten osalta selvästi alhaisemmat kuin käytäntö. Kuluvan vuoden aikana suunniteltu tietojärjestelmän uusiminen tullee
korjaamaan tätä ongelmaa.
Suun terveydenhuollosta suuhygienisti soittaa alle kouluikäisten
poisjäänneistä vanhemmille. Kouluikäisten poisjäänneistä laitetaan
muistutuskirjeet vanhemmille. Jos vaaditaan tämän perusteellisempaa selvittelyä, on se tehtävä jossain muualla kuin suun terveydenhuollossa resurssien vähäisyyden vuoksi. Suun terveydenhuolto on
valmis lähettämään tiedot kolmen perättäisen poisjäännin vuoksi sosiaalitoimistoon tai kouluterveydenhoitajalle selvittelyjä varten, jos tämä on tietosuojan puitteissa mahdollista.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä vs. vastaavan hammaslääkärin selvityksen ja lähettää sen Lapin aluehallintovirastolle.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä selvityksen
lasten ja nuorten lakisääteisten suunterveydentarkastusten toteutumiseen seuraavalla lisäyksellä: Jos suunterveyden huollossa havaiPöytäkirjan tarkastajat:
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taan puutteita lasten tai nuorten suunterveyden kotihoidossa tai
suunterveydentila on vaarantanut käynneiltä poisjääntien vuoksi,
selvitetään näiden lasten tai nuorten tuen tarve yhdessä neuvola- ja
sosiaalipalvelujen kanssa.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan lausunto Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta
vuosille 2020 - 2022 ja talousarvio vuodelle 2020
200/02.02.00/2015
Sotelk 28.08.2019 § 43
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt lausuntoa toimintaja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 ja talousarviosta vuodelle 2020.
Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia ja kuntayhtymän hallituksen ohjeita.
Sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmavuosiin 2020 - 2022 vaikuttaa
merkittävästi Lapin keskussairaalan (LKS) laajennushanke, josta yhtymävaltuusto teki rakentamispäätöksen 29.11.2018 ja jäsenkuntien
yhä kiristyvät taloustilanteet.
Tulevien vuosien talouden tasapainossa pitämiseksi ja kassan vahvistamiseksi erikoissairaanhoidon oman toiminnan bruttokäyttötalouskuluihin ei suunnitella kasvua.
Asiakasmaksut esitetään nostettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuasetuksen mukaisiin korkeimpiin sallittuihin maksuihin.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
lausunnoksi Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020 - 2022 sekä talousarviosta vuodelle 2020 seuraavaa:
Lapin keskussairaalan merkittävän laajennushankkeen odotetaan
parantavan sairaalan toimintakykyä ja potilaspalveluja. Toiminnan
tehostumisen myötä on mahdollisuus maltilliseen menokehitykseen,
jotta kuntien erikoissairaanhoitoon varaamat määrärahat pysyvät
kuntien kantokyvyn mukaisina. Laajennushankkeessa on kaikin keinon pyrittävä pysymään arvioiduissa enimmäiskustannuksissa.
Muonion ja Enontekiön kuntien perusterveydenhuollon kustannukset
tulee tarkasti eriyttää ja huolehtia siitä, että kyseisiä kustannuksia ei
valu muiden jäsenkuntien maksettavaksi.
Kittilän kunnanhallituksen 13.8.2019 hyväksymän kunnan vuoden
2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman mukaan käyttötalouden kuluissa täytyy kaikissa mahdollisissa asioissa
pyrkiä taloudellisuuteen, säästömahdollisuuksien löytämiseen ja siihen, että kulut eivät kasva, esimerkiksi toimintoja uudelleen organisoimalla. Tavoitteena on , että toimialojen nettokulut (=toimintakate)
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 43

7/2019

7

28.08.2019

kasvavat enintään 2,5 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Edellä mainittu soveltuu myös ohjeeksi Lapin sairaanhoitopiirille.
Kittilän kunnan perusterveydenhuollon ja Lapin sairaanhoitopiirin
tuottaman erikoissairaanhoidon yhteistyö on ollut hyvällä tasolla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lähipalvelujen kehittämiseen potilaslähtöisesti nykyteknologiaa hyödyntäen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tilintarkastajan loppuraportista 2018
243/02.06.01/2018
Sotelk 28.08.2019 § 44
Kunnanhallitus on lähettänyt tilintarkastajan loppuraportin vuodelta
2018 lausunnolle lautakuntiin.
Loppuraportin 2. kohdassa Hallinnon laillisuus ja valtuuston päätöksenmukaisuus sivulla 3 tarkastellaan talousarvion toteutumista. Siinä todetaan, että merkittävin poikkeama talousarvion noudattamisessa on käyttötalouden menoylitys 1,2 M€. Ylitys aiheutuu sosiaalija terveystoimesta, jossa vanhus- ja vammaispalvelujen ylitys on
538 t€ ja erikoissairaanhoidon ylitys 1170 t€.
Tilintarkastajan loppuraportti on oheismateriaalina.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:
Vanhus- ja vammaispalvelujen ylitys johtui osittain siitä, että vuoden
2018 talousarvioesityksen laatimisen loppuvaiheessa jouduttiin koko
kunnan talousarvioesityksen tasapainottamiseksi eli saamiseksi annettuun raamiin karsimaan tulosalueen lautakuntakäsittelyn jälkeen
vielä 120 000 euroa. Lisäksi asiakaspalvelujen ostoa kunnilta käytettiin 50 000 euroa ennakoitua enemmän, asiakaspalveluja ostettiin
muilta 225 000 eurolla enemmän kuin arvioitiin talousarvion laatimisvaiheessa, omaishoidontukea vanhuksien ja vammaisten hoitoon
myönnettiin 120 000 euroa enemmän kuin oli talousarviossa varauduttu ja vammaisille myönnetyt avustukset ylittyivät 100 000 eurolla.
Edellä mainitut palvelut ovat lakisääteisiä eivätkä ne ole määrärahasidonnaisia ja ne on myönnetty kuntalaisille lautakunnan ohjeiden
mukaisesti.
Erikoissairaanhoidon osalta vastaavaa karsintaa jouduttiin tekemään
55 000 euroa. Tulosalueen määrärahatarve oli vuonna 2018 ennakoitua suurempaa ja merkittävä osa erikoissairaanhoidon kustannuksista syntyi Lapin sairaanhoitopiirin ostopalveluista lähinnä yliopistosairaaloista.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
v. 2018
243/02.06.01/2018
Sotelk 28.08.2019 § 45
Kunnanhallitus on lähettänyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 lausunnolle lautakuntiin.
Tarkastuslautakunnan arviontityön painopistealueina vuonna 2018
oli mm. sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuutena ja sen alaisista
toiminnoista terveyskeskuksen avohoito, erikoissairaanhoito, sosiaalityö, vammaispalvelut ja lastensuojelu.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen havainnoista seuraavan lausunnon:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.8.2018, josta johtuen
strategisia tavoitteita ei vielä kaikilta osin kyetty sisäistämään.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylitykset johtuivat erikoissairaanhoidon ennakoitua suuremmista ostopalveluista lähinnä
yliopistosairaaloista ja vanhus- ja vammaispalvelujen kuntalaisten
subjektiivisten oikeuksien arvioitua suuremmasta käytöstä.
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksia on tarkasteltu vuoden
2017 tietojen perusteella ja arviointikertomuksessa on mainittu perusterveydenhuollon kustannusten olevan vertailukuntia suuremmat.
Kittilän perusterveydenhuollon toimintakyky ja palvelut ovat keskimääräistä paremmalla tasolla, esim. hoitohenkilökuntaa ja lääkärityövoimaa on ollut hyvin saatavilla. Vastaanottokyky vuodeosastolle
ja avohoitoon on ollut hyvä eikä siirtoviivemaksuja ole syntynyt.
Sosiaalityön ja lastensuojelun ongelmana on ollut sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus. Asiaa on selvitetty monin tavoin, mm. toteuttamalla
koko kuntaa koskeva työhyvinvointi-hanke, työpaikkaselvityksellä ja
poistamalla epäpätevyysvähennykset. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointi maaseutukuntiin on ylipäänsä haasteellista.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2019
Sotelk 28.08.2019 § 46
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan tulee hallintokuntien
talousarvioiden käyttöä tarkastella säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.
Oheismateriaalina on sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion
toteutumavertailu ajalta 1.1. - 30.6.2019.
Talousarvion käyttö on toteutunut suunnitellusti, toimintatuottojen toteumaprosentti on ollut 47.3 % ja toimintakulujen 44,6 %.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion
toteutumavertailun ajalta 1.1. - 30.6.2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedoksi saatettavat viranhaltija päätökset ajalta 17.6.2019 - 18.8.2019
Sotelk 28.08.2019 § 47
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 17.6.2019 - 18.8.2019. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiat.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 42 - 47
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.
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Etuostolaki 22 §: Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT
Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä
oikaisuvaatimusta.

Oikaisuvaatimus
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
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/ Sosiaali- ja terveystoimi
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 tarkastajat:

