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Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
Sotelk 16.09.2020 § 37
(Lisätietoja perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli, p. 040 847 6526)
Perusturvajohtaja antaa tilannekatsauksen kunnan ajankohtaisista
asioista. Samassa yhteydessä käsitellään muut sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1) merkitsee tiedoksi info sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistamisesta.
2) merkitsee tiedoksi info 2021 Ta- valmistelun lähtökohdista
sosiaali- ja terveystoimessa.
3) merkitsee tiedoksi info Ta- arvion aikataulusta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat ja -paikat vuonna 2020
Sotelk 16.09.2020 § 38
(Lisätietoja: perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli, puh. 040 847 6526)
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan..
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunta kokoontuu
vuoden 2020 aikana pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä
keskiviikkona klo 14.00 alkaen kunnantalolla.Viikon 40 kokous
vahvistetaan pidettäväksi 29.9.2020.
Esityslistat lähetetään sähköpostilla lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi).
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouskutsu ja esityslista julkaistaan
sähköisessä kokouspalvelussa vähintään viisi (5) päivää ennen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousta. Julkaisusta lähetetään tieto
sähköpostitse jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa.
Viikonlopun päivät sisältyvät laskennallisiin päiviin.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
samana päivänä ja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla pöytäkirjan
tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja julkaistaan myös
kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)..
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston nimeäminen
113/00.00.01/2017
Sotelk 16.09.2020 § 39
(Lisätietoja perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli, puh. 040 847 6526)
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee keskuudestaan yksilöasioiden jaoston. Jaostossa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Esittelijänä
jaostossa toimii perusturvajohtaja.
Yksilöasioiden jaosto päättää yksilön oikeussuojaa koskevista
asioista ellei niitä ole siirretty viranhaltijalle ja käsittelee asiakasasioissa tehtyjen päätösten oikaisuvaatimukset sekä valitukset.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita keskuudestaan yksilöasioiden jaostoon kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi lautakunta nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi keskuudestaan yksilöasioiden
jaostoon kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
varsinainen jäsen
Granroth Aaro
Jukka Salmi
Hettula Arto

henkilökohtainen varajäsen
Kinnunen Leena
Hangasvaara Sirkka
Ala Kimmo

Lautakunta nimesi puheenjohtajaksi tasan menneen äänestyksen
(4-4) jälkeen arvonnan tuloksena Aaro Granrothin ja varapuheenjohtajaksi Jukka Salmen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi.
243/00.04.00/2020
Sotelk 16.09.2020 § 40
(Lisätietoja: perusturvajohtaja, puh 040 847 6526)
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö
valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien
perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja
valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi 25.9.2020 mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan
huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen
palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan
pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia
voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa
myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa
ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja
kustannustehokkuus.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella
ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön,
verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan
lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttaPöytäkirjan tarkastajat:
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miseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli
perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan
rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään
erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten
tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Lausunto liitteenä.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lausunnon osaltaan ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Lausunto ehdotuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämiseksi
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Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa
-hankkeeseen (2020-2022)
191/00.01.05/2020
Sotelk 16.09.2020 § 41
(Lisätiedot: perusturvajohtaja, puh. 040 847 6526)
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä pyytää kuntien sitoumusta Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen.
Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeesta 80% ja 20% on
kuntien omavastuuosuutta. Omavastuuosuuden voi kattaa työpanoksena. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.125.000 euroa, josta valtionosuus on 900.000 euroa ja omarahoitusosuus 225.000 euroa.
Hankekokonaisuus kattaa Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja
Pohjois-Pohjanmaan maakuntien ja kuntien alueet. Jokaiselle alueelle palkataan hanketta koordinoivat työntekijät. Hankekokonaisuudesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Jokaiselle kunnalle on laskettu laskennallinen omavastuuosuus. Kittilän
kunnan omarahoitus-osuus on vuosille 2020-2022 yhteensä 1.798
euroa, mikä perustuu 0-17-vuotiaiden määrään, joka on Kittilässä
1606 henkilöä..
Lastensuojelun kehittämishankkeelle on määritelty kolme tavoitetta,
joiden saavuttamista kehittämistyöllä tavoitellaan. Tavoitteena on
että,
1. lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihdeja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti,
2. lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden
kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu,
3. kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan.
Liitteenä:
1. Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen kehittäminen
Pohjois-Suomessa vuosille 2020-2022.
2. Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa vuosina 2020-2022; tiivistelmä hankkeen sisällöstä
3. Hankkeen talousarvio.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
1. Kittilän kunta osallistuu Lastensuojelun monialainen kehittäminen
Pohjois-Suomessa –hankkeeseen vuosina 2020-2022,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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2. Kittilän kunnan rahoitusosuus 1.798 euroa katetaan työpanoksena.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Liite 2
Liite 3
Liite 4

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntasitoumuspyyntö Lastensuojelun monialainen
kehittäminen Pohjois-Suomessa -hankkeeseen
(2020-2022)
Lastensuojelun monialainen kehittäminen vuosina
2020-2022 Pohjois-Suomessa, tiivistelmä hankkeen
sisällöstä
Lastensuojelun monialainen kehittäminen vuosina
2020-2022 Pohjois-Suomessa, hankkeen talousarvio
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Tunturi-Lapin ja Pellon kunnan lastenvalvojan virkavaali
104/01.01.00/2020
Sotelk 16.09.2020 § 42
(lisätiedot: perusturvajohtaja, puh 040 847 6526)
Kittilän kunnassa on ollut haettavana Tunturi-Lapin ja Pellon kunnan
yhteinen lastenvalvojan määräaikainen virka ajalla 15.7.202012.8.2020.
Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) hakemusta. Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.
Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa Raija Kumpula ja Paula Railo.
Molemmat hakijat haastateltiin 24.8.2020. Haastattelijoina olivat Suvi Seikkula, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Pellon kunta, Aaro Granroth sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Taina Aspelund
henkilöstöpäällikkö ja Tiina Huilaja vt. perusturvajohtaja.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita Tunturi-Lapin ja Pellon
kunnan yhteiseen lastenvalvojan virkaan Raija Kumpulan. Hän on
koulutuksen, työkokemuksen, haastattelun ja kokonaisarvion perusteella virkaan soveltuvin.
Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja virkaan valitun tulee
toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Tehtäväkohtainen palkka on 3.850,00 €/kk.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita varalle Tunturi-Lapin ja
Pellon kunnan yhteiseen lastenvalvojan virkaan Paula Railon.
Esittelijän muutettu päätösesitys: muutetaan esitystä siten, että
poistetaan viimeinen kappale ja varalle valinnasta tehdään erillinen
päätös. Muutoin alkuperäinen päätösesitys pidetään ennallaan.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä muutetun esityksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tunturi-Lapin ja Pellon kunnan lastenvalvojan virkavaali
Sotelk 16.09.2020 § 43
(lisätiedot: perusturvajohtaja, puh 040 847 6526)
Kittilän kunnassa on ollut haettavana Tunturi-Lapin ja Pellon kunnan
yhteinen lastenvalvojan määräaikainen virka ajalla 15.7.202012.8.2020.
Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) hakemusta.
Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.
Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa Raija Kumpula ja Paula Railo.
Molemmat hakijat haastateltiin 24.8.2020. Haastattelijoina olivat
Suvi Seikkula, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Pellon kunta, Aaro
Granroth sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Taina
Aspelund henkilöstöpäällikkö ja Tiina Huilaja vt. perusturvajohtaja.
Perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita varalle Tunturi-Lapin ja
Pellon kunnan yhteiseen lastenvalvojan virkaan Paula Railon.
Valinnan realisoituessa virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja
virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Tehtäväkohtainen palkka on 3.850,00 €/kk.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 37, 38, 39, 40, 41
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 42, 43
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:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

6/2020

13

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.
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