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Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma
vuosille 2022 - 2024
250/02.02/2021
Sotelk 27.10.2021 § 37
(Lisätietoja: sote-asiantuntija Sirkka-Liisa Olli, vs. perusturvajohtaja
Tiina Huilaja, johtava lääkäri Heidi Tanninen, vs.
hoivapalvelupäällikkö Anja Keskitalo, vastaava sosiaalityöntekijä
Anri Tiri, kirjanpitäjä Jaana Ylitepsa)
Kittilän kunnan hallintosäännön 64 §:n mukaan kunnanhallitus
hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös
hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan
talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja
seurannan keskeinen väline. Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa
kunnan järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön
mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen
2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 laadinnan lähtökohtana ovat
kuntastrategia, vuoden 2020 tilinpäätös, vuoden 2021 ennuste sekä
kunnanhallituksen hyväksymät suunnittelukehykset ja talousarvion
laadintaohjeet. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy
maakunnan laajuiselle Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen,
joten Kittilän kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta kyseessä
on viimeinen kunnan vastuulla oleva varsinainen talousarvioesitys ja
taloussuunnitelmavuosien osalta esitys on viitteellinen
järjestämisvastuun siirtyessä kesken suunnittelukauden Lapin
hyvinvointialueelle.
Talousarvioesityksen valmistelussa on huomioitu kuntalaisten
palvelutarpeet ja lainsäädännön vaatimukset sekä palveluiden
kehittämisessä kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
keskeiset tavoitteet; parempaa laatua ja vaikuttavuutta, toimivat ja
yhteen sovitetut palvelut, yhdenvertaisuus palveluiden
saatavuudessa, painotus ennakoivaan ja ehkäisevään työhön sekä
tasapainoinen talous. Erityisenä painopisteenä viimeisessä Kittilän
kunnan järjestämisvastuulla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon
talousarvioesityksessä on lähellä kuntalaisia olevien
peruspalveluiden vahvistaminen huomioiden erityisesti ikääntyvien
kuntalaisten erityistarpeet . Talousarvioesityksen painotuksilla
Pöytäkirjan tarkastajat:
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varmistetaan kokonaisuudessaan peruspalveluiden saatavuutta,
saavutettavuutta ja laatua kuntalaisille.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuksen teksti- ja
numero-osat ovat esityslistan ja pöytäkirjan liitteinä.
Vs. perusturvajohtaja;
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman
vuosille 2023 - 2024.
Päätös:
Veli-Matti Junnola esitti vs. perusturvajohtajan esityksestä poiketen,
että sosiaali- ja terveyslautakunta jättää §:n 37 valmisteluun.
Pyydetään operatiiviseltä henkilökunnalta lausuntoa
terveyskeskuksen vuodepaikkojen vähentämiseksi 30:stä 20:een.
Milja Nikka kannatti Veli-Matti Junnolan tekemää esitystä.
Arto Hettula esitti vs. perusturvajohtajasta esityksestä poiketen, että
säilytetään vuodeosasto 30 paikkaisena, mutta kehitämme muita
oheispalveluja vuodeosastolle. Esimerkiksi kuntoutus toimintaa jotta
kuntoutusta voisi suorittaa Kittilässä eikä kaikkea tarvi ostaa muilta
toimioilta.
Arto Hettulan esitystä ei kannatettu.
Puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan vs. perusturvajohtajan
esityksen kannalla, äänestävät ”kyllä” ja ne, jotka ovat Veli-Matti
Junnolan esityksen kannalla, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä ”kyllä”-ääniä annettiin neljä (4),
”ei”-ääniä viisi (5).
Merkittiin, että "kyllä" ääniä antoivat Heli Kurt, Leena Vanhatalo,
Reijo Paasirova ja Mikko Saarela ja "ei" ääniä antoivat Veli-Matti
Junnola, Juha Hettula, Arto Hettula, Pirjo Junttila-Vitikka ja Milja
Nikka.
Äänin 4 – 5 Veli-Matti Junnolan esitys tuli päätökseksi.
_______________
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Talouden seuranta 1-9/2021 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan lisätalousarvioesitys
vuodelle 2021
77/02.02/2020
Sotelk 27.10.2021 § 38
(Lisätietoja: sote-asiantuntija Sirkka-Liisa Olli, puh. 040 8476 526)
Kittilän kunnan hallintosäännön mukaisesti toimielimet seuraavat
talousarvion toteutumista neljännesvuosittain. Toiminnan ja talouden
toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimielimet raportoivat talousarvion
toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain. Sosiaali- ja
terveyslautakunnalle on raportoitu 01.09.2021 § 29, toiminnan ja
talouden toteuma aj. 1-6/2021. Toimintakatteen ennustettiin tuossa
vaiheessa ylittyvän puolen vuoden seurannan perusteella 1.65 m€2.15 m€.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitova toimintakate vuonna 2021 on
- 27 922 990 €. Toimintatuottojen osuus on 2 401 450 € ja
toimintakulujen osuus on - 30 324 440 €.
Toimintatuottojen toteuma% on aj. 1-9 71.6 %. Tuottoja on kertynyt
enemmän (+ 15 %) kuin edellisenä vuonna vastaavalla
seurantajaksolla ja kun otetaan huomioon loppuvuodesta tiliytyvät
valtiokonttorin korvaukset rintamaveteraanien palveluista sekä
heinäkuussa voimaan tulleen asiakasmaksulain muutokset ja valtion
maksamat koronakorvaukset ( 450 t€) , ennustetaan tuottojen
kokonaisuudessaan ylittävän suunnitellun n. 950 t€:lla.
Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 80.9 %:sti.
Toimintakulujen osalta henkilöstömenot (10.7 m€ ) ja palveluiden
ostot (15.4 m€) kattavat 86 % koko toimialan menoista.
Toimintakulujen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittyvän n. 2.5 m€
kohdentuen asiakaspalveluiden ostoihin ja siellä erityisesti
erikoissairaanhoitoon, jossa ylitysennustetta on 2 m€. Muu ylitys
koostuu koronaepidemiaan liittyvistä kustannuksista 0.36 m€ ja
työttömyydestä johtuvista kunnan maksuvasteella olevien
työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannuksista 0.14 m€. Muutoin
toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Henkilöstömenoissa on lievää ylityspainetta liittyen ylimääräisiin
sijaisjärjestelyihin, joita on tullut vuoden aikana johtuen
koronapandemiasta. Henkilöstömenojen ennustetaan kuitenkin
toteutuvan suunnitellusti.
Toimintavuonna haasteellisesti ennakoitavaksi riskiksi sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisessä arvioitiin jo talousarvioesitystä
tehtäessä koronaviruksen vaikutukset. Koronaviruksen ennustettiin
lisäävän palveluiden tarvetta ja sitä kautta aiheuttavan lisämenoja;
Pöytäkirjan tarkastajat:
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mm. näytteenotot, jäljitys, tehohoito jne. Tehdessään
talousarvioesityksensä vuodelle 2021 sosiaali- ja terveyslautakunta
ei esittänyt koronakustannuksia talousarvoesityksessään
täysimääräisenä niiden ennakoimattomuuden vuoksi. Kustannusten
seurantaa on tehostettu, jotta mahdollisen lisätalousarvion
esittämisen yhteydessä esitys perustuu mahdollisimman todelliseen
tilanteeseen. Koronavirukseen suoraan liittyvät lisäkustannukset
vuoden 2021 aikana ovat seurantajaksolla 1-9/2021 olleet noin 0.45
m€ ja lopullisen tason ennustetaan olevan vuonna 2021 n. 0.6 m€,
budjettivarauksen ollessa 237 t€. Koronavirukseen liittyvät suorat
kustannukset tulevat täten ylittämään talousarvion n. 0.36 m€:lla.
Valtion korvauksina ennakoidaan saatavan loppuvuonna koko
vuoden osalta 0.45 t€. Koronaan liittyvä henkilöstövaikutusten
kokonaisarvio tehdään osana tilinpäätöstä.
Työmarkkinatukeen liittyvä kunnan maksuvasteella oleva
kuntaosuus sisältyy sosiaali- ja terveystoimen menoihin ja on
ylittymässä n. 140 t€:lla. Ylitys johtuu koronasta johtuvasta yrittäjien
määrän kasvusta työmarkkinatuen saajina. Tähän menokohtaan
sosiaali- ja terveystoimella ei ole mahdollisuutta suoraan omalla
toiminnallaan juurikaan vaikuttaa.
Oheismateriaalina on sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion
toteutumavertailu ajalta 1-9/2021, erikoissairaanhoidon laskutus- ja
tuoteraportit 1-9/2021 sekä koronaseuranta
Vs. perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
1. Merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1-9/2021
2. Esittää kunnanhallituksen kautta edelleen kunnanvaltuustolle,
että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 talousarvioon
tehdään seuraavat muutokset;
Toimintamäärärahoja korotetaan vuodelle 2021 2.5 m€
kohdentuen seuraavasti; erikoissairaanhoito 2 m€, oma toiminta
0.5 m€, josta koronakustannukset 0.36 m€ ja työmarkkinatuen
kuntaosuus 0.14 m€. Muutetun talousarvion toimintamenoiksi
vahvistetaan -32 824 440 €
- Toimintatuottoja lisätään 0.95 m€:lla. Muutetun talousarvion
toimintatuotoiksi vahvistetaan + 3 351 450 €
Sosiaali- ja terveyslautakunnan sitovaksi muutetuksi
toimintakatteeksi vahvistetaan vuodelle 2021 – 29 472 990 €.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
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Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
Sotelk 27.10.2021 § 39
(Lisätietoja: vs. perusturvajohtaja p. 040 847 6526)
Perusturvajohtaja antaa tilannekatsauksen kunnan ajankohtaisista
asioista. Samassa yhteydessä käsitellään muut sosiaali- ja
terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.
Vs. perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakuntaa informoidaan sekä annetaan tiedoksi
merkittäväksi seuraavat asiat;
1) Tilannekatsaus kuljetuspalvelujen kilpailutuksesta.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että asia tuodaan sosiaali- ja
terveyslautakunnalle lausunnolle.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 37, 38, 39
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
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
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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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
terveyslautakuntaostiosoite: 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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