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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 24.02.2016 klo 16:00 - 17:55 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja 

 Pietikäinen Vesa II varapuheenjohtaja 

 Alenius Leena jäsen  

 Fofonoff Sergei Kp jäsen 

 Titola Lauri jäsen 

 Hirvelä Ritva varajäsen 

 Blomster Göran varajäsen 

 Luukkanen Heimo varajäsen 

  

Muut saapuvilla olleet Palolahti Mari osastopäällikkö, esittelijä 

 Oikarinen Eira hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 Seppänen Jaakko laitoshoidon johtaja, paikalla 16.05-16.40 

 Laiti Mirja avohoidon johtaja, paikalla 16.05-17.17 

 Niskanen Marja vs. johtava lääkäri, paikalla 16.05-17.17 

 Lepojärvi Mirja vastaava hammaslääkäri, paikalla 16.05-17.25 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. 

 

 

Asiat 5 - 10 Lisäksi salainen pöytäkirja 1/2016 § 1 

 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Veikko Väänänen  Eira Oikarinen 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa 4.3.2016. 

 

 

 hallintosihteeri Eira Oikarinen 
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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

Kokousaika  24.02.2016 klo 16:00 - 17:55 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 

 

Luettelo käsitellyistä asioista 

 

§ Otsikko Sivu 

5 Talousarvion totetutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2015 / 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja erikoissairaanhoito 

11 

6 Rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset palvelut vuonna 2016 12 

7 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.3.2016 lukien / 

Kauneus & Hyvinvointi M. Rova 

14 

8 Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta 27.1.-23.2.2016 / Sosiaali- ja 

terveyslautakunta 

16 

9 Tiedoksi saatettavat asiat 17 

10 Muut keskusteltavat asiat 18 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 5 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Talousarvion totetutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2015 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 

ja erikoissairaanhoito 

 

430/02.06.01.05/2015 

 

SOTELTK § 5 Osastopäällikkö 

  

 Vuoden 2015 toimintakertomus tulee toimittaa kunnanhallitukselle 

24.2.2016 mennessä. Ohessa sosiaali- ja terveystoimen talousarvion to-

teutuminen, toimintakertomus ja henkilöstöosa vuodelta 2015. 

 

 Vastuuhenkilöt tulevat kokoukseen esittelemään toimintakertomuksensa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuonna 2015 ja 

2. hyväksyy osaltaan ohessa olevan toimintakertomuksen vuodelta 2015 

ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

 

 Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

 Kokous keskeytettiin kello 16.05 - 17.38 

 Asiantuntijoina kokouksessa paikalla olivat  laitoshoidon johtaja Jaakko 

Seppänen kello 16.05 - 16.40, avohoidon johtaja Mirja Laiti kello 16.05 - 

17.17, vs. johtava lääkäri Marjo Niskanen kello 16.05 - 17.17  ja vastaava 

hammaslääkäri Hanna Lepojärvi kello 16.05 - 17.25. 

 

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

päätösehdotuksen.  

    

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  

 

Jakelu kunnanhallitus  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 6 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Rintamaveteraaneille kotiin vietävät kunnalliset palvelut vuonna 2016 

 

352/06.07.04.02/2012 

 

SOTELTK § 6 Avohoidon johtaja 

 

 Valtion vuoden 2016 talousarviossa on varattu määräraha 

rintamaveteraaneille kotiin vietäviin avopalveluihin ja määräraha on jaettu 

kunnissa asuvien rintamaveteraanien suhteessa. Rintamaveteraanien 

määrästä on vähennetty kuitenkin kunnassa asuvien sotainvalidien määrä. 

Inarin kunnalle on myönnetty vuodelle 2016 määrärahaa 15 339,86 euroa.  

 

 Palvelun tarkoituksena on tuottaa veteraaneille lisäpalveluita voimassa 

olevien kunnallisten palveluiden lisäksi. Tavoitteena on tukea 

monipuolisesti veteraanien kotona selviytymistä. Palvelu on edunsaajalle 

ilmainen. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista 

tarveharkintaa kuitenkin niin, että tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun 

tarve on ratkaiseva.  

  

 Inarin kunnassa asuu tällä hetkellä 31 rintamaveteraania, joista 

sotainvalideja on kaksi. Näin ollen edunsaajia on yhteensä 29 edellyttäen, 

että he asuvat kotona tai tavallisessa palveluasumisessa. Kotiin vietävien 

kunnallisten avopalveluiden yleisissä periaatteissa ohjeistetaan, että 

palvelutalossa asuva voi saada kotiin vietäviä palveluita, mutta tehostetussa 

palveluasumisessa tai laitoksessa oleva henkilö ei ole oikeutettu em. 

palveluun.  

 

 Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti määräraha voidaan käyttää 

sosiaalihuoltolain mukaisiin kotipalveluihin ja kotihoitoon, joita ovat 

esimerkiksi asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, 

asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden 

tukeminen.  

 

 Vuodelle 2016 myönnetyllä määrärahalla voidaan palkata yksi hoiva-

avustaja 50 % työajalla 9 kuukauden ajaksi. Hoiva-avustajan toimenkuvaan 

sisällytetään asumisessa ja siihen liittyvissä arkiaskareissa avustaminen 

sekä kotikuntoutussuunnitelman mukaisen omaehtoisen kotikuntoutuksen 

tukeminen.  

 

 Osastopäällikön ehdotus:  

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että rintamaveteraaneille kotiin 

vietävien kunnallisten avopalveluiden vuoden 2016 määrärahalla palkataan 

hoiva-avustaja 50 % työhön ajalle 1.3 - 31.12.2016.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 6 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

päätösehdotuksen.  

    

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Lisätietoja:  Avohoidon johtaja Mirja Laiti  

    puh. 040 844 5627.  

  __________ 

 

Jakelu Avohoidon johtaja  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 7 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.3.2016 lukien / Kauneus & Hyvinvointi M. 

Rova 

 

59/05.17.03/2016 

 

SOTELTK § 7 Osastopäällikkö 

 

 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja sen nojalla annettu sosi-

aali- ja terveysministeriön asetus (1053/2011) tulivat voimaan vuonna 

2011. Yksityisten sosiaalipalveluista annetun lain mukaan yksityisen palve-

luntuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on 

tehtävä ennen toiminnan aloittamista, oleellista muuttamista tai lopetta-

mista, kirjallinen ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimi-

elimelle, jossa palveluja tuotetaan. 

 

 Valviran ja aluehallintoviraston ohjeiden mukaan sosiaalipalvelujen tuki-

palvelutoiminnasta ilmoitus jätetään kuntaan käsiteltäväksi ja rekisterin pi-

toa varten. Kunnan lausunnossa otetaan kantaa siihen, täyttääkö ilmoituk-

senvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa 

säädetyt edellytykset.  

 

 Tmi Kauneus & Hyvinvointi M. Rova on yksityinen elinkeinonharjoittaja. 

Toiminimestä on  16.2.2016 tehty Patentti- ja rekisterihallitukselle 

yksityisen elinkeinoharjoittajan perustamisilmoitus ja yrityksen kotipaikka 

on Inari. Vastuuhenkilönä toimii Miia  Katariina Rova, jolla on 

ravintolakokin ja merkonomin koulutus sekä siivouksesta työkokemus. Yri-

tyksen toimintana on mm. kotipalveluiden tukipalvelut ikäihmisille ja 

vammaisille. Päätoimialana on kauneudenhoitopalvelut. 

 

 Rova on toimittanut ilmoituksen liitteinä kaupparekisteriin toimitetun 

yksityisen elinkeinoharjoittajan perustamisilmoituksen, toimin-

tasuunnitelman, tutkintotodistuksensa sekä henkilötietolain 10 §:n 

mukaisen rekisteriselosteen. 

 

 Lain 6 § 1 momentin mukaan yksityisen sosiaalipalveluntuottajan on laadit-

tava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitel-

ma, joka kattaa kaikki palveluntuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut ja palve-

lukokonaisuudet. Valviran määräyksen mukaan uudella, toimintaa 

käynnistävällä palveluntuottajalla on velvollisuus laatia  

omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittami-

sesta. 

  

 Tmi Kauneus & Hyvinvointi M. Rovan ilmoitus täyttää yksityisistä 

sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. 

 

 Asiakirjat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen 

hallintosihteerin virkahuoneessa ja ennen kokousta. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 7 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. merkitä tiedoksi Miia Rovan omistaman Tmi Kauneus & 

Hyvinvoinnin ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelusta 1.3.2016 

lukien 

2. edellyttää Miia Rovaa toimittamaan yksityisistä sosiaalipalveluista 

annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen omavalvontasuunnitelman 

31.8.2016 mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

päätösehdotuksen.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

   puh. 040 522 1214.  

__________  

 

Jakelu Kauneus & Hyvinvointi M. Rova  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 8 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta 27.1.-23.2.2016 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 8 Hallintosihteeri 

 

 Ohessa on luettelo sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeu-

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 27.1.-16.2.2016. 

 Lisäksi muut (mm. virkavapaudet, vuosilomat yms.) sosiaali- ja terveystoi-

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 17.-23.2.2016  sekä luettelo 

salaisista päätöksista ajalta 27.1.-23.2.2016 jaetaan kokouksessa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden tekemät 

päätökset ja päättää, ettei se KuntaL 51 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä 

otto-oikeuttaan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Merkittiin tiedoksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Eira Oikarinen  

    puh. 040 732 1901  

  __________ 

 



Inarin kunta Päätösluettelo 

Epävirallinen 

2/2016 17 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 9 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 9 Hallintosihteeri 

  

1. Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 1/2016 

 Turvapaikanhakijoiden oikeus terveyspalveluihin 

2. Aluehallintovirasto 

 Päätös 1.2.2016; Päätös koskien epäkohtailmoitusta 

 Päätös 11.2.2016; Valtionkorvaus ajalta 1.7.-31.12.2015 

lääkärin yleislääketieteen erityiskoulutuksesta aiheutuneisiin 

kustannuksiin 

 Päätös 1.2.2016; Valtionkorvaus ajalta 1.7.-31.12.2015 lääkärin 

erikoistumiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 

3. Valvira 

 Päätös 3.2.2016; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Adpositio Oy, Lahti 

 Ilmoitus 3.2.2016; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Adpositio Oy, Lahti 

 Päätös 11.2.2016; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Prima Health Oy, Hyvinkää 

 Ilmoitus 11.2.2016; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Prima Health Oy 

4. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry 

 Lastenhoitotoiminta ja tilasto 2015 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Merkittiin tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Eira Oikarinen  

    puh. 040 732 1901  

  __________ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 10 24.02.2016 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 10  

 

 Seuraava lautakunnan kokous on poikkeuksellisesti keskiviikkona 

23.3.2016 kello 16.00 

 

 __________ 
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