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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
Pöytäkirjan tarkastajat:
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peruspalveluiden vahvistaminen huomioiden erityisesti ikääntyvien
kuntalaisten erityistarpeet . Talousarvioesityksen painotuksilla
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.
_______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sotelk 10.11.2021 § 40
Liitetiedostona pyydetty lausunto terveyskeskuksen operatiiviseltä
henkilökunnalta vuodepaikkojen vähentämiseksi 30:stä 20:een.
Vs.perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman
vuosille 2023 - 2024.

Päätös:
Puheenjohtaja Reijo Paasirova esitti vs. perusturvajohtajan esityksestä poiketen seuraavaa:
Vuodeosaston lausunto 3.11.2021 antaa aika lohduttoman kuvan
siitä, miten henkilökunta kokee heidän mielipiteittensä huomiomisen, kun suunnitellaan uutta toimintaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta vaatii, että vuodeosaston toiminnasta
vastaavat tahot ryhtyvät pikaisesti korjaamaan tilanteen, niin että
vuodeosastolla työskentelevät ammattiryhmät otetaan vakavasti mukaan suunnitteluun.
Näyttää siltä, että on ennenaikaista vähentää vuodepaikkojen lukumäärää suunnitellun mukaisesti. Esitän, että paikkamäärää vähennetään tässä vaiheessa 24 paikkaan. Tämä siksi, koska ns. pitkäaikaispaikat ovat jo poistuneet vuodeosastolta. Vuodeosastolle jää 24
akuuttipaikkaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuodeosastolta siirretään
puolet siitä henkilökunnasta, mitä oli suunniteltu kotisairaalatoimintaan. Tämän lisäksi esitetään, että täytetään ne virat, jotka ovat olleet täyttämättä ja nämä sijoitetaan kotisairaala-, kotisairaanhoitoon
ja kotipalveluun.
Mikäli vuodeosasto toimii vajaakapasiteetilla, niin henkilökuntaa tulee voida siirtää tilapäisesti muihin terveyskeskuksen yksiköihin.
Tästä tulee tehdä selkeä suunnitelma yhteistyössä ammattiryhmien
ja ammattiosastojen kanssa.
Kaikista muutoksista tulee neuvotella henkilöstöryhmien ja ammattiosastojen kanssa.
Jäsen Heli Kurt kannatti Reijo Paasirovan tekemää esitystä.
Jäsen Veli-Matti Junnola esitti vs. perusturvajohtajan esityksestä
poiketen, että täyttämättä olevien virkojen siirtoa kotisairaanhoitoon
vuodeosastolta 2kpl, jolloin vuodeosasto vähenee 28+2
paikkaiseksi.
200 €/kk lisäystä omaishoitajille vaativuuden mukaisesti.
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1 fysioterapeutin palkkaaminen lisätään fysioterapeutinryhmään.
Vuonna 2023 soten siirryttyä alueellisesti hoidettavaksi
Rovaniemeltä ei ole syytä sekoittaa hoitohenkilökunnan erinomaista
motivaatiota ennen tulevia suuria muutoksia.
Muut vs. perusturvajohtajan esitykset henkilöiden lisäyksistä ovat
kannatettavia, paitsi tämä esittämäni vuodeosaston
henkilöstömuutos.
Jäsen Milja Nikka kannatti Veli-Matti Junnolan tekemää esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty vs. perusturvajohtajan
esityksestä kaksi (2) poikkeavaa kannatettua esitys, joten asia on
ratkaistava äänestämällä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Puheenjohtaja totesi, että on tehty vs. perusturvajohtajan
esityksestä kaksi (2) poikkeavaa kannatettu esitys, joten asia on
ratkaistava äänestämällä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Ne, jotka ovat Reijo Paasirovan esityksen kannalla äänestävät "jaa"
ja ne jotka ovat Veli-Matti Junnolan esityksen kannalla äänestävät
"ei".
Merkittiin, että "jaa" ääniä antoivat Reijo Paasirova, Heli Kurt, Pirjo
Junttila-Vitikka, Leena Vanhatalo ja Mikko Saarela.
"Ei" ääniä antoivat Veli-Matti Junnola, Milja Nikka, Sirkka
Hanhivaara ja Arto Hettula.
Äänin 5-4 Reijo Paasirovan esitys voitti äänestyksen.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen Reijo Paasirovan
ja vs. perusturvajohtajan kesken:
Ne, jotka ovat vs. perusturvajohtajan esityksen kannalla äänestävät
"jaa" ja ne jotka ovat Reijo Paasirovan esityksen kannalla
äänestävät "ei".
"Ei" ääniä antoivat Reijo Paasirova, Heli Kurt, Arto Hettula, Mikko
Saarela, Leena Vanhatalo, Pirjo Junttila-Vitikka.
Tyhjää äänesti Veli-Matti Junnola, Milja Nikka, Sirkka Hanhivaara
Äänin 6-0 Reijo Paasirovan esitys voitti äänestyksen, kolme äänesti
tyhjää.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja
terveystoimen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman
vuosille 2023 - 2024 Reijo Paasirovan esityksen mukaisesti.
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuksen
teksti V. 2022
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioehdotuksen
numero-osa V. 2022
Lausunto terveyslautakunnalle vuodeosaston hoitajilta
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Kittilän kunnan vpl, shl, ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan
kuljetukset sekä kuljetukset terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja
Lapin keskussairaalaan ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022
314/02.08.01/2018
Sotelk 10.11.2021 § 41
(Lisätiedot; kotipalveluohjaaja, puh. 040 7160 245)
Kittilän kunta on pyytänyt tarjoukset Kittilän vpl, shl, ikäihmisten ja
kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetuksista sekä
kuljetuksista terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja
Lapin keskussairaalaan. Sopimuskausi on 1.1.- 31.12.2022.
Sopimusta voidaan jatkaa optiovuosilla 1+1.
Vammaispalvelulain mukaisesti kunta myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointiin ja virkistykseen. Vpl –matkat voivat suuntautua myös naapurikuntiin, joita ovat Rovaniemi,
Inari, Sodankylä, Kolari, Muonio ja Enontekiö. Sosiaalihuoltolain mukaisesti kunta myöntää 2-8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
asiointiin ja virkistykseen Kittilän kunnan alueella. Kuljetuspalvelut
järjestetään matkojen yhdistelynä. Myös päivätoiminnan kuljetukset
järjestetään ns. kimppakyyteinä, niistä asiakkaat eivät maksa omavastuuta.
Palveluntuottajia haetaan seuraaville alueille:
1.
Kittilän tk-OYS
2.
Kittilän tk-LKS
3.
Kittilän tk-OYS, paarikuljetus
4.
Kittilän tk-LKS, paarikuljetus
5.
Kittilän keskusta
6.
Lähikuntiin (Rovaniemi, Inari, Sodankylä, Kolari, Muonio
ja Enontekiö) suuntautuvat kuljetukset
7.
Invakuljetukset kunnan alueella
8.
Kaukonen
9.
Kallo-Jauhojärvi
10.
Alakylä–Helppi-Molkojärvi-Kinisjärvi
11.
Rovanperä-Lomajärvi-Tepsa-Kelontekemä
12.
Jeesiöjärvi-Vittakumpu-Siitonen-HormakumpuKuivasalmi
13.
Kiistala-Lintula
14.
Köngäs-Rauduskylä-Hanhimaa-Pokka
15.
Sirkka
16.
Tepasto–Pulju-Lompolo
17.
Raattama-Rauhala
Palveluntuottajilla on mahdollisuus jättää tarjoukset haluamilleen
alueille. Kunta pidättää oikeuden valita sopivan määrän sopimuskumppaneita asiakkaiden tarpeen mukaan.
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Hankintamuotona on avoin menettely. Hankintailmoitus julkaistiin
Hilmassa ja TED –tietokannassa, koska kyseessä oli EU:n laajuinen
hankinta. Hankinnan arvo on koko 3 vuoden sopimuskauden ajalta
noin 1 400 000 euroa. Tarjousten ratkaisuperuste on hinnaltaan
edullisin tarjouspyyntö ja ehdot täyttävä tarjous. Tilaaja voi siirtyä
suorahankintaan, jos kohteeseen ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia ollenkaan.
Tarjoajan on täytettävä ESPD –lomakkeessa esitetyt hankintayksikön määrittelemät soveltuvuusvaatimukset. Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta.
Liikennöitsijä voi käyttää alihankkijaa, alihankkijan käytöstä tulee ilmoittaa tarjouksessa. Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee
täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytettävälle kalustolle asetetut vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta.
2.8.2021 voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen
ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista huomioidaan hankintayksikön muissa hankinnoissa vuoteen 2025 mennessä. Kuljetuspalveluhankinnan tarjouspyynnössä kalustolle on määritelty
päästöluokaksi (pakokaasupäästöt) vähintään Euro 5 ja Euro 6 vaatimukset.
Kunta on järjestänyt 17.8.2021 markkinavuoropuhelun kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta, osallistujat olivat joko paikan päällä tai
teams –yhteydessä. Tilaisuudessa käytiin läpi kilpailuttamisen osalta
keskeisiä asioita sekä vastattiin osallistujien kysymyksiin.
Tarjouskilpailu ratkaistaan niiden määräaikaan mennessä
saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä
asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.
Palvelujentuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman
(halvimman) hyväksyttävissä olevan tarjouksen tehnyt tarjoaja tai
tarjoajat tarjouspyyntöasiakirjoissa (Liite 1 Hankinnan määrittely)
kerrotulla tavalla.
Tarjoukset tuli jättää 26.10.2021 klo 10.00 mennessä Cloudia-ohjelmiston kautta. Tarjoukset avattiin 26.10.2021 klo 12.17.
Pykälän liitteenä tarjouspyyntö liitteineen. Oheismateriaalina
tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten yhteenveto ja päätösesitys.
Vs. perusturvajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että Kittilän kunta hankkii tarjousten perusteella Kittilän vpl, shl, ikäihmisten ja
kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetukset sekä
kuljetukset terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja
Lapin keskussairaalaan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022
Pöytäkirjan tarkastajat:
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oheismateriaalina olevan päätösesityksen mukaisesti:
Päätös:
Jäsen Veli-Matti Junnola poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn
ajaksi (poissa klo 17.20 - 17.31).
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Kittilän kunta hankkii tarjousten perusteella Kittilän vpl, shl, ikäihmisten ja
kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetukset sekä
kuljetukset terveyskeskuksesta Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja
Lapin keskussairaalaan ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 seuraavasti:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *Näiden lisäksi yksi tarjous toimitettiin
paperisena. Tätä tarjousta ei voitu ottaa huomioon
tarjoustenvertailu vaiheessa, koska se oli tarjouspyynnön vastainen
ja jätetty tarjouspyynnön vastaisesti. Alueelle 12 tuli kaksi saman
alennus prosentin tarjonnutta palveluntuottajaa ja valinta ratkaistiin
arvalla .
1. Kittilän tk-OYS
*******************
2. Kittilän tk-LKS
********
3. Kittilän tk-OYS, paarikuljetus
********************
4. Kittilän tk-LKS, paarikuljetus
*******
5. Kittilän keskusta
*********************
6. Lähikuntiin (Rovaniemi, Inari, Sodankylä, Kolari, Muonio ja
Enontekiö) suuntautuvat kuljetukset
**********
7. Invakuljetukset kunnan alueella
************
8. Kaukonen
***********
9. Kallo-Jauhojärvi
************
10. Alakylä–Helppi-Molkojärvi-Kinisjärvi
************
11. Rovanperä-Lomajärvi-Tepsa-Kelontekemä
*****************

Pöytäkirjan tarkastajat:
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12. Jeesiöjärvi-Vittakumpu-Siitonen-HormakumpuKuivasalmi
**********************
13. Kiistala-Lintula
***********

14. Köngäs-Rauduskylä-Hanhimaa-Pokka
**********
15. Sirkka
***********
16. Tepasto–Pulju-Lompolo
*************
17. Raattama-Rauhala
* * * * * * * * * * * * * * * ____________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Liite 1 - Hankinnan määrittely
Ostoliikennesopimusluonnos
Palveluliikenteen hinnasto 1.1.2019 alkaen
Tarjouslomake ja kalustoluettelo
Tarjouspyyntö Kittilän kunnan vpl, shl, ikäihmisten ja
kehitysvammaisten ihmisten päivätoiminnan kuljetuksista
sekä kuljetuksista Kittilän terveyskeskus-OYS ja Kittilän
tervveyskeskus-LKS
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10.11.2021

Ajankohtaiset asiat sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi
Sotelk 10.11.2021 § 42
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous on sovittu pidettävän ke
24.11.2021. Aikataulullisista syistä esitetään että kokous pidetään
ke 8.12 klo 14.00
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään
8.12.2021.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
4§:t 40, 41, 42
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:

