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VM päätös 19.6.2018

VM päätös 19.6.2018

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen
hyväksyminen

Lautakunta hyväksyi työjärjestyksen.

Käsitellyt asiat

§ :t 16 - 22

Pöytäkirjan
tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Kurt ja Kimmo Ala

Allekirjoitukset
Aaro Grantroth
Puheenjohtaja

Heidi Tanninen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 1.4.2020

Heli Kurt
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kimmo Ala
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Kittilä 1.4.2020
Eija Björkberg-Hettula
tekninen sihteeri
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Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteisen lastenvalvojan viran perustaminen
104/01.01.00/2020
Sotelk 01.04.2020 § 16
(lisätietoja: vastaava sosiaalityöntekijä, Anri Tiri, puh. 0400 139 684)
Tunturi-Lapin kunnat (Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä) ja Pello
ovat tehneet vuosia yhteistyötä arkityössä asiakastasolla sekä
alueellisessa sosiaalipäivystyksessä. Sote-valmistelun yhteydessä
on ilmennyt tarvetta perustaa yhteinen lastenvalvojan virka, jotta sosiaalityön resurssia vapautuisi mm. aikuis- ja perhetyöhön ja lastensuojeluun. Yhteinen virka on määräaikainen ajalla 1.5.2020 –
31.12.2022. Viran perustaminen ja täyttäminen on huomioitu jokaisessa kunnassa suunniteltaessa TA2020 ja ts 2020–2022.
Lastenvalvojan tehtävä on sosiaalihuoltolain 14 ja 27§ perusteella
kunnille annettu tehtävä: kunnallisina sosiaalipalveluina on huolehdittava, perheasioiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien
tehtävien sekä päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan
sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden jalapsen huoltoa ja
tapaamisoikeutta koskevan asian tuomioistuinsovitteluun
kuuluvien asiantuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen
ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien järjestämisestä sen
mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: avioliittolaissa
(234/1929);laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
(361/1983)isyyslaissa 11/2015,lapsen elatuksesta annetussa laissa
(704/1975) sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuttakoskevan
päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa.
Kuntalain 53§ mukaan kunnat voivat perustaa yhtäpitävillä päätöksillä yhteisiä virkoja. Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin
kuntiin. Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja
toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka kuntalaisia
koskevia sopimuksia ja päätöksiä hän on tekemässä. Kunkin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin huolehtii
tarvittavan ratkaisuvallan delegoimisesta yhteiselle lastenvalvojalle.
Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan virkatehtäviin kuuluisi
elatussopimusten, huolto- ja tapaamissopimusten, isyysasiakirjojen
valmistelu ja päättäminen, osallistuminen päävastuullisena
olosuhdeselvitysten tekemiseen sekä lasten ja vanhempien
valvottujen tapaamisten valmistelu ja niistä päättäminen. Lisäksi
lastenvalvojan tehtäviin kuuluisi huolto- ja tapaamisasioiden sovittelu
ja täytäntöönpano sekä perheasioiden sovittelu.
Kuntien yhteisen lastenvalvojan kelpoisuusehdot määräytyvät lain
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 § mukaan ja virkaan valittavan
on toimitettava työnantajalle nähtäväksi lain lasten kanssa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2 § mukaisesti itseään
koskeva rikosrekisteriote. Kuntien yhteisen Lastenvalvojan
viran tehtäväkohtainen palkka on 3850 €/kk. ja virka on määräaikainen
ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022. Palkka ja oheiskustannukset
jaetaan kuntien kesken, kuntien alaikäisen väestömäärään suhteutettuna, erillisen sopimuksen mukaan.
Viran isäntäkuntana toimii Kittilä.
Johtava lääkäri:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja
Pellon kuntien yhteisen määräaikaisen lastenvalvojan viran perustamista ajalle 1.5.2020-31.12.2022.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Sopimus alueellisen perheoikeuspalvelun järjestämisestä
ajalla 1.5.2020 – 31.12.2022 Tunturi-Lapin ja Pellon
kuntien alueella

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 17

3/2020

6

01.04.2020

Selvitys oikaisuvaatimukseen perusturvajohtajan päätöksestä 4.2. § 1
61/01.01.01/2020
Sotelk 01.04.2020 § 17
(Lisätiedot: johtava lääkäri Heidi Tanninen, heidi.tanninen@kittila.fi)
Vuokko Nilivaara on tehnyt oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle laitoshuoltajan valinnasta terveyskeskukseen.
Hänen mielestään osastonhoitajat ovat valintatilanteessa syrjineet
häntä.
Lisäksi hän kysyy, onko terveyskeskuksesta tehty suojatyöpaikka ja
onko terveyskeskuksessa ammattialan siivoustyönjohtoa?
Laitoshuoltajan valinta:
Kittilän kunnassa on ollut haettavana laitosapulaisen toimi 17.1.2020
mennessä. Tämän hetkinen sijoituspaikka on vuodeosasto. Hakemuksia saapui 4.
Työhaastattelu pidettiin 28.1.2020 klo 13.30 alkaen Kittilän terveyskeskuksessa. Haastattelijoina olivat osastonhoitajat Harri Mäkelä ja
Ritva Salmi. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun.
Laitosapulaisen toimeen valittiin laitoshuoltaja Armi Andersson. Hän
on koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella laitosapulaisen toimeen sopivin.
Vastaukset kysymyksiin:
Terveyskeskus ei ole suojatyöpaikka.
Terveyskeskuksen siivoustyönjohto (aineet, tavarat ja välineet) kuuluu teknisen toimen siivoustyönohjaajan alaisuuteen, ja laitosapulaisten henkilöstöhallinto kuuluu vuodeosaston osastonhoitajalle.
Johtava lääkäri:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Perusturvajohtajan päätös on syntynyt laillisesti ja perustuu haettavana olleen toimen kelpoisuusvaatimuksiin ja työsopimuslakiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ulkokuntalaisten laskutus sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2020
58/02.05.00/2014
Sotelk 01.04.2020 § 18
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää
tehtäväalueensa palveluista perittävistä maksuista.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 58 §:n mukaan kunta voi laskuttaa
ulkokuntalaisen potilaan kotikuntaa kiireellisestä
avosairaanhoidosta, suun terveydenhuollosta,
mielenterveyshoidosta, päihdehoidosta ja psykososiaalisesta tuesta.
Samoin kunta voi laskuttaa ulkokuntalaisen hoidon sairaansijalla
potilaan kotikunnalta. Korvaus perustuu tuotehintaan, jolla
terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa.
Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama
asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat
toimintatulot.
Sotilasvammalain mukaan korvattavan hoitopäivän,
asumispalvelupäivän ja hoitokäynnin hinnan toimintatuloihin ei lueta
palvelujen käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja. Kunnan
ostopalveluna hankkima laitoshoito korvataan kunnalle
aiheutuneitten kustannusten mukaan.
Liikenne- ja tapaturmapotilaan hoidosta aiheutuvat kustannukset
voidaan laskuttaa tapaturmapotilaan vakuutusyhtiöltä.
Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä laskelma.
Johtava lääkäri:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ulkopaikkakuntalaisilta perittävät korvaukset laskelman mukaisesti vuonna 2020.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan ulkokuntalaskutus sosiaali- ja
terveystoimialalla vuonna 2020

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 19

3/2020

8

01.04.2020

Tiedoksi saatettavat viranhaltija päätökset ajalta 17.2. - 22.3.2020
Sotelk 01.04.2020 § 19
(Lisätiedot: johtava lääkäri Heidi Tanninen, heidi.tanninen@kittila.fi)
Perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.2.- 22.3.2020.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi
perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.2.- 22.3.2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ajankohtaiset asiat sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi
Sotelk 01.04.2020 § 20
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat
ajankohtaiset asiat:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä vuonna 2019.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko sisäisen
valvonnan järjestämisestä vuonna 2019
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Vastaus valtuustoaloitteeseen - sydäniskurit sivukyliin
328/05.04.02/2018
Sotelk 01.04.2020 § 21
(Lisätiedot: johtava lääkäri Heidi Tanninen, heidi.tanninen@kittila.fi)
13.11.2018 on tehty valtuustoaloite sydäniskurien hankkimisesta sivukyliin.
Johtava lääkäri:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa vastauksenaan val
tuustoaloitteeseen seuraavaa:
Sairaanhoitaja Tuula Sinjoi on tehnyt kartoituksen olemassa olevien
sydäniskurien määrästä ja sijainnista Kittilän alueella. Laitteita ei ole
ollut käytössä. Keski-Suomessa on tehty kyseisestä asiasta projekti
(KanDee), jonka tuottamaa taustatietoa on käytetty arvioitaessa
asiaa Kittilän näkökulmasta.
Sivukylien asukkaita Kittilässä oli v. 2017 noin 2500. Tästä laskien
sivukylissä tapahtuu vuosittain 2 sairaalan ulkopuolista sydänpysähdystä, joista laskennallisesti 0,2 henkilöä selviytyy eli yksi henkilö
kerran viidessä vuodessa. On arvioitu, että maallikkokäyttöön sydäniskuri kannattaa sijoittaa ja on kustannustehokasta, jos elvytystapahtumia on vähintään yksi viidessä vuodessa.
Menestyksekäs elvytys edellyttää kuitenkin, että sydäniskuri sijaitsee
lähellä potilasta ja laitetta päästään käyttämään 5 minuutin sisällä
sydänpysähdyksestä. Kittilässä voidaan laskea olevan 20 sivukylää,
joten sydäniskureita pitäisi periaatteessa hankkia niihin kaikkiin, ja
ne tulisi olla sijoitettuna niin, että tarvittaessa ne olisivat helposti kenen tahansa haettavissa keskeisellä paikalla. Ottaen huomioon harvan asutuksen, on useimmiten epätodennäköistä, että sydäniskuri
saataisiin potilaan luo 5 minuutin sisällä. Kustannus 20 sydäniskurin
hankkimisesta olisi noin 24 000 €.
Elvytystilanteessa keskeistä on nopea peruselvytyksen aloittaminen.
Vaikka sydäniskurien hyöty elvytystilanteissa on myös ilmeinen, olisi
kunnan näkökulmasta huomattavasti kustannustehokkaampaa panostaa väestön peruselvytystaitojen parantamiseen kuin useiden sydäniskurien sijoittamiseen sivukylille. Jos kuitenkin esimerkiksi järjestöt haluavat hankkia suurimpiin kyliin sydäniskureita, kunta voisi
olla mukana kouluttamassa niiden käyttöön tarvittaessa. Yleisesti
maallikkosydäniskurit on tavallisesti sijoitettu paikkoihin, joissa liikkuu runsaasti ihmisiä ja riski elvytystapahtumille on siten suurempi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja
§ 21

01.04.2020

3/2020

11

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 22

3/2020

12

01.04.2020

Vastaus valtuustoaloitteeseen - terveyskeskusmaksun poistaminen
485/02.05.00/2012
Sotelk 01.04.2020 § 22
(Lisätiedot: johtava lääkäri Heidi Tanninen, heidi.tanninen@kittila.fi)
Valtuustoaloitteessa 30.1.2017 esitetään, että alettaisiin valmistella
terveyskeskusmaksun poistamista.
Johtava lääkäri:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa vastauksenaan
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Avohoidon lääkäripalvelujen vastaanottomaksuista kertyi Kittilän
kunnalle v. 2019 yhteensä 106 422 euroa.
Kunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on kalenterivuosittainen
maksukatto eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Se on säilynyt
ennallaan vuonna 2020 viime vuoteen verrattuna.
Kansallisella tasolla sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaki
uudistetaan. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista
saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Luonnos
laiksi on lausunnolla 1.4.2020 asti.
Asiakasmaksulain uudistamisen ja valmisteilla olevan
sote-uudistuksen takia Kittilässä ei ole tässä vaiheessa tarpeellista
muuttaa periaatteita terveyskeskusmaksun määräytymiseen liittyen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 16, 19, 20, 21, 22
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 17, 18
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
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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/Sosiaali- 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

