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Kysymys/valtuustoaloite ylimääräisen koronakorvauksen maksamisesta
hoitohenkilökunnalle
43/01.02.03/2021
Khall 16.02.2021 § 86
Valtuutettu Inkeri Yritys jätti valtuuston kokouksessa 25.1.2021
OMK:n ja Vihreiden valtuustoryhmien puolesta seuraavan sisältöisen kysymyksen/valtuustoaloitteen:
"Joissakin kunnissa on maksettu hoitohenkilökunnalle koronarahaa.
Kysymme, onko Kittilän kunnassa maksettu tai aiotaanko maksaa
tällaista ylimääräistä koronakorvausta hoitohenkilökunnalle.
Mikäli asiaa ei ole valmistelu, esitämme että hoitohenkilökunnalle
maksetaan ylimääräinen koronakorvaus perustuen työn vaativuuteen ja mahdolliseen terveyden vaarantumiseen työssä."
Vs. kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveystoimeen
valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja henkilöstöpäällikön valmistelusta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Sotelk 08.12.2021 § 43
Kittilän kunnassa ei ole maksettu erillisiä rahallisia palkkioita hoitohenkilökunnalle koronatyöstä. Jäljitystyöhön liittyvään ilta- ja viikonlopputyön palkkaukseen on laadittu paikallissopimus. Koronatyöhön
keväällä 2020 osallistuville on järjestetty yksittäinen vapaamuotoinen
illanvietto. Lisäksi työpaikalla on ollut tyhy-tyyppisenä toimintana yhteistä lounastamista yms.
Kittilän kunnassa ei ole ollut suunnitteilla hoitohenkilökuntaan suunnattuja palkkioita. Kunnan useissa toimipisteissä normaali työnteko
on ollut häiriintynyttä ja raskasta korona-aikana. Erityisesti raskaus
on toki näyttäytynyt vuodeosastolla ja hoivakodissa, joissa hoidettu
koronapotilaita. Tämä ei kuitenkaan koske pelkästään hoitohenkilökuntaa, vaan laajalti myös tukitoimintoja. Vain yhteen ammattiryhmään kohdentuva palkitseminen jää epäoikeudenmukaiseksi ja toisaalta ammattiryhmän sisälläkin on huomattavia eroja siinä, kuinka
paljon kukin on osallistunut koronapotilaiden hoitoon. Näin ollen
palkkion tasapuolinen jakaminen nähdään erittäin hankalana, jopa
mahdottomana toteuttaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus päätti palkita Kittilän kunnan vakituista sekä määräaikaista henkilöstöä vuoden 2020 arvokkaasta työpanoksesta sadan
(100) euron liikunta-ja kulttuuriedulla, joka osoitetaan paikallisiin palveluihin.
Vs perusturvajohtajan ollessa esteellinen asian esittelijänä toimii vs.
johtava lääkäri.
Vs.johtava lääkäri:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vastauksen tiedoksi ja
lähettää edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös:
Tiina Huilaja poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi
(poissa klo 14.06 – 14.20).
Vs.johtavan lääkärin esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.11.2021
08.12.2021

Valtuustokysymys Kittilässä järjestettävien mielenterveyspalvelujen tilanteesta
297/05.11.02/2021
Khall 09.11.2021 § 491
Valtuutettu Jukka Poti/Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti valtuuston kokouksessa 21.6.2021 seuraavan sisältöisen kirjallisen kysymyksen:
"Kittilän kunnanvaltuusto
Kirjallinen kysymys
Hyvät tekninen johtaja ja perusturvajohtaja:
Toivoisin, että annatte seuraavassa valtuustossa selvityksen Kittilän
mielenterveyspalveluiden tilasta.
Käsitykseni mukaan mielenterveyspalveluiden tuottaminen ei ole tarvittavalla vaatimustasolla Kittilässä.
Mielenterveyspalveluiden tuottamiselle ei ole tällä hetkellä tiloja, joissa voisi asiakasta tavata. Miksi asialle ei ole tehty mitään?
Mielenterveyskuntoutujille ei voida järjestää tapaamisia ainoastaan
etänä. Mikäli tapaamistilat ovat puutteelliset, eikä asiakasta voi näissä tiloissa tavata, onko "hoitosuunnitelma" ajantasainen? Kuka tätä
arvioi?
Onko ambulanssin ja poliisipartion hälyttäminen ainut vaihtoehto,
kun asiakkaalla on todellinen hätä? Käytetäänkö tässä resurssit oikein?
Jaksavatko mielenterveyspuolen työntekijät työssään? Kunnan
isoimpia tavoitteita on sairaspoissaolojen vähentäminen? Tekeekö
Sote-puoli alan ammattilaisina kaikkensa työntekijöiden jaksamisen
puolesta, vai kaivetaanko tässä syvempää kuoppaa tulevaisuutta silmällä pitäen?
Onko mt-puolen henkilöstömäärä riittävä turvaamaan kaikille
mt-kuntoutujille laissa määrätyt oikeudet hoitoon?
Ostetaanko tarvittavat palvelut ulkopuolelta? Ja mikäli ostetaan, mikä on tämän hinta?
Paljonko maksaisi toteuttaa tapaamispaikka esimerkiksi asianmukaisessa kontissa, kunnes tilanne saadaan ratkaistua? Kuntoutujien
tuen tarve on kuitenkin päivittäinen ja akuutti, he eivät voi loputtomiin odottaa, että päätöksen teko viivästelee kunnan rattaissa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Miten nuorten mielenterveyspalvelut tuotetaan? Mikäli nuorten ongelmiin puuttumista viivytetään liian pitkälle, hintalappu kunnalle tulee olemaan tulevaisuudessa huomattava."
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lähettää kysymyksen sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmisteltavaksi. Vastuuhenkilönä on perusturvajohtaja.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Sotelk 08.12.2021 § 44
(lisätietoja: johtava lääkäri 040 661 4924, vs. perusturvajohtaja 040
847 6526 )
Terveyskeskuksen tilahaasteiden takia mielenterveyspalveluita on
toteutettu v. 2020-21 terveyskeskuksen tontilla sijaitsevassa siirrettävässä "kontissa", jossa on ollut työtilat kahdelle psykiatriselle sairaanhoitajalle ja konsultoivalle psykiatrille.
Koronaepidemian aikana keväästä 2020 kesään 2021 mt-palveluita
toteutettiin pääsääntöisesti etäkontakteina. Näin ollen kontin tilojen
asiakaskäyttö oli melko vähäistä, ja käyttö oli suunniteltu alun perin
lyhytaikaiseksi. Koska tilat eivät täyttäneet turvallisuusvaatimuksia
työsuojelun näkökulmasta, niiden käytöstä luovuttiin.
Elokuusta 2021 alkaen mielenterveyspalveluita on annettu jälleen
terveyskeskuksen mielenterveystoimiston tiloissa. Palveluiden kysyntä on ollut koronaepidemian aikana ajoittain suurempaa ja silloin
ns. jonotilanne on ollut huonompi. Jonotilanne syksyllä 2021oli parempi mutta loppuvuodesta henkilöstötilanteesta johtuen jonotilanne
jonkin verran pidentynyt. Saapuneet yhteydenotot arvioidaan ja kiireellisiin yhteydenottoihin järjestetään aika nopeasti.
Kittilän perusterveydenhuollon avohoidossa on kaksi psykiatrista
sairaanhoitajaa ja kaksi psykologia. Lisäksi kunta ostaa psykiatrin
konsultaatio- ja vastaanottopalvelun ostopalveluna (toteutuu kaksi
kertaa kuukaudessa).
Oppivelvollisuus ikäiset (18 vuoteen asti) lapset ja nuoret ovat oikeutettuja oppilas- ja opiskeluhuollon sekä kouluterveydenhuollon palveluihin. Tarkoittaen sitä, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä avohoidon psykiatritsen sairaanhoitajan palvelut
ovat saatavilla mielenterveysteemoihin liittyen.
Vs.perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee vastauksen tiedoksi ja
lähettää edelleen kunnanhallitukselle.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vanhojen saatavien poistaminen tai luottotapioksi kirjaaminen
465/02.06.01/2021
Sotelk 08.12.2021 § 45
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialueella on vanhentuneita, epäselviä tai virheellisiä myyntisaatavia kirjanpidossa vuosilta
2009-2019 yhteensä 105 909,68 €. Saatavat koostuu perusterveudemhuollon (11 008,45 €), vanhus- ja vammaispalvelun
(70298,97 €) ja hammashuollon (23 448,26 €), ympäristöterveydenhuollon (1154,00 €) maksuista.
Tilintarkastaja on loppuraportissaan tuonut esille, että saamiset on
syytä käydä läpi ja kirjata alas epäkurantit ja epäselvät erät.
Kunnan hallintosäännön 27 §:n 2.kohdan mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluista perittävistä maksuista, maksujen
poistamisesta ja maksujen alennuksista siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä eikä niitä ole siirretty viranhaltijoiden päätettäväksi.
Vs. perusturvajohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vanhat saamiset vuosilta
2009-2019 yhteensä 105 909,68 €, poistetaan kirjanpidosta ja kirjataan luottotappioiksi tarvittavilta osin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 46

11/2021

10

08.12.2021

Perusturvajohtajan ajankohtaiset asiat/tiedoksi annettavat asiat
Sotelk 08.12.2021 § 46
(Lisätietoja: 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) Talouden seuranta 1-9 /2021
2) Tilannekatsaus koronapandemiaan ja rokotustilanteeseen liittyen
3) Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat
4) Veli-Matti Junnolan kysymys sosiaali- ja terveyslautakunnalle
5) merkitsee tiedoksi vs. perusturvajohtajan viranhaltijapäätökset
ajalta 19.09.2021-17.10.2021, oheismateriaalina luettelo viranhaltijapäätöksistä.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Veli-Matti Junnolan kysymys sosiaali- ja
terveyslautakunnalle
Vastaus Veli-Matti Junnolan kysymykseen sosiaali- ja
terveyslautakunnalle
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§:t 43, 44, 45, 46
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 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:

