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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 13 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot 1.4.2017 lukien 

 

SOTELTK § 13 Osastopäällikkö 

 

 Hallintosäännön 34 §:n mukaan henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta 

pidetään erillistä luetteloa. Hallintosäännön 42 §:n mukaan henkilöstö-

asioista päättää toimielin tai tämän määräämä viranhaltija tai työntekijä. 

 

 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) on tullut voimaan 

vuonna 2016 ja samalla laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-

poisuusvaatimuksista on kumottu. Näin ollen luettelo sosiaali- ja terveys-

lautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdoista on päivitetty vastaa-

maan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi perhetyöntekijän kelpoisuus-

ehtoja esitetään muutettavaksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun 

lain 8 §:n mukaiseksi eli kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalialalle soveltu-

va korkeakoulututkinto (sosionomi AMK). Siirtymäsäännöksen perusteella 

kelpoinen on myös henkilö, joka on suorittanut sosionomi (AMK) -tutkin-

toa edeltäneen kokeiluajan tutkinnon tai tätä ennen suoritetun opistotasoi-

sen tutkinnon. Perhetyöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalityössä asiakastyö, 

verkostoyhteistyö ja perhetyön kehittäminen. Perhetyötä tehdään sekä sosi-

aalihuoltolain mukaisena ehkäisevänä työnä että lastensuojelulain mukaise-

na korjaavana työnä.  

  

 Ohessa päivitetyt sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kel-

poisuusehdot 1.4.2017 lukien. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa esittelyn mukaiset muutokset sosi-

aali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehtoihin 1.4.2017 

lukien. 

 

 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.  

  __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 14 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sosiaalityön johtajan irtisanoutuminen 13.4.2017 lukien ja viran aukijulistaminen 

 

SOTELTK § 14 Osastopäällikkö 

 

 Sosiaali- ja terveysosaston sosiaalityön johtaja Sari Aarnio on irtisanoutu-

nut virasta 13.4.2017 lukien. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvallan 1 §:n A kohdan mukaan sosi-

aali- ja terveyslautakunta valitsee vakinaiseen virkaan keskeiset viranhalti-

jat. Ratkaisuvallan 1 §:n B kohdan mukaan osastopäälliköllä on oikeus ju-

listaa virka haettavaksi täyttölupamenettelyn jälkeen. Sosiaalityön johtajan 

virka on julistettu haettavaksi ajalle 22.3.-28.4.2017 oheisella 

kuulutuksella. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  

1. merkitsee tietoon sosiaalityön johtaja Sari Aarnion irtisanoutumisen 

13.4.2017 lukien ja sosiaalityön johtajan viran aukijulistamisen ajalle 

22.3.-28.4.2017 

2. antaa osastopäällikölle oikeuden valita haastatteluun kutsuttavat 

3. päättää, että lautakunnan puheenjohtajisto suorittaa haastattelut 

yhdessä osastopäällikön kanssa. 

 

 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.  

  __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 30 23.04.2013 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46 07.11.2016 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 15 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut 1.12.2016 lukien / muutos 

tupakkalain mukaiseen taksaan 1.4.2017 lukien 

 

246/02.05.00/2013 

 

SOTELTK § 30 Ympäristöyksikön johtaja 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ympäristöyksikön viranomais-

palveluista perittäviä maksuja koskevaan taksan edellisen kerran 

27.09.2011 § 71. 

 

 Lakimuutokset ja valvontamenettelyiden muutokset sekä ympäristötervey-

denhuollon keskusvirastojen määräämä valvontatietojen sähköinen tiedon-

hallintajärjestelmä aiheuttavat muutoksia valvonnan laatuun, laajuuteen, ra-

portointiin sekä edelleen viranomaispalveluista perittäviin maksuihin.

  

 Oheisessa maksutaksan päivityksessä on tarkistettu henkilötyötunnin hinta 

vertaamalla ympäristöyksikön hintaa 50 €/h valtakunnalliseen ja lähikun-

tien tuntihintaan. Vertailun perusteella työtuntihinta esitetään korotettavaksi 

50 €/h -> 60 €/h. 

 

 Kunnalla on oikeus periä eläinlääkintähuollon palveluista ns. klinikkamak-

su eläimen omistajalta, mikäli eläintä hoidetaan kunnan järjestämissä ti-

loissa. Maksulla on tarkoitus kattaa toimitiloista ja työvälineistä aiheutuneet 

kulut. Maksutaksan päivityksessä on tarkistettu klinikkamaksun suuruus 

vertaamalla v. 2012 kertyneiden maksujen määrää vastaanottotilojen vuok-

rakuluihin. Kertyneet maksutulot eivät kata vuokrakuluja, joten klinikka-

maksua esitetään korotettavaksi ja otettavan käyttöön myös Utsjoen 

 vastaanotolla. 

 

 Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamaksut säilyvät ennallaan päivityksen 

yhteydessä lukuun ottamatta työtuntihinnan korotusta. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan ympäristöyksikön vi-

ranomaispalveluista perittäviä maksuja koskevan päivitetyn taksan. Taksa 

astuu voimaan 1.5.2013 ja sitä sovelletaan em. päivämäärän jälkeen vireille 

tulleisiin asioihin. Samalla kumotaan Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan 

 27.09.2011 hyväksymä maksutaksa. 

 

 Uusi taksa astuu voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

 Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön pää-

tösehdotuksen.  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 30 23.04.2013 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46 07.11.2016 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 15 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

    

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo-Nissilä 

    puh. 0400 662510 

  __________   

 

SOTELTK § 46 Ympäristöyksikön johtaja 

  

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ympäristöyksikön 

viranomaispalveluista perittäviä maksuja koskevan taksan edellisen kerran 

23.4.2013 § 30. 

 

 Taksan hyväksymisen jälkeen on tullut voimaan olennaisia lakimuutoksia, 

joilla on vaikutusta ympäristöyksikön viranomaistyöstä perittäviin 

maksuihin: 

 

1. Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus (527/2014) 1.9.2014 

2. Maa-aineslain muutos (424/2015) 1.7.2016: lupa-ja valvontatehtävät 

siirtyivät ympäristönsuojeluviranomaiselle 

3. Kuluttajaturvallislain muutos (1510/2015) 1.5.2016: 

viranomaistehtävät siirtyivät TUKESille 

4. Tupakkalain kokonaisuudistus (549/2016) 15.8.2016 

 

 Oheiseen taksaluonnokseen on huomioitu em. lakimuutokset ja tehty 

  seuraavat muutokset: 

 

 Ympäristönsuojelun taksa on päivitetty pykälien osalta ja 

 ympäristölupakäsittelyn hinnoittelua on yksinkertaistettu 

(kaikille ympäristöluvanvaraisille toiminnoille sama maksu 

erittelyn sijaan) 

 Maa-aineslain mukaiset lupa-ja valvontamaksut on päivitetty ja 

lisätty ympäristöyksikön taksaan 

 Kuluttajaturvallisuuslain mukaiset maksut on poistettu 

 Tupakkalain mukaisia lupa- ja valvontamaksuja on päivitetty 

uuden tupakkalain mukaisesti 

 

 Henkilötyötunnin omakustannushintaa (60 €/h) ei koroteta. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan ympäristöyksikön 

  viranomaispalveluista perittäviä maksuja koskevan päivitetyn 

taksan. Taksa  astuu voimaan 1.12.2016 ja sitä sovelletaan em. päivämäärän jälkeen 

  vireille tulleisiin asioihin. Samalla kumotaan Inarin sosiaali- 

ja    terveyslautakunnan 23.4.2013 hyväksymä 

maksutaksa. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 30 23.04.2013 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46 07.11.2016 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 15 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Uusi taksa astuu voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

  päätösehdotuksen.  

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo 

    puh. 0400 662510 

 

SOTELTK § 15 Ympäristöyksikön johtaja 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ympäristöyksikön viranomais-

palveluista perittäviä maksuja koskevaan taksan edellisen kerran 7.11.2016 

§ 46. Hyväksymisen jälkeen uuden tupakkalain mukaisessa taksassa on 

havaittu virhe. Tupakkalain (549/2016) 91 §:ssä säädetään seuraavasti: 

  
 Kunta perii vuosittain hyväksymänsä taksan mukaisen, myyntipistekohtaisen 

valvontamaksun siltä, jolla on 44 §:ssä tarkoitettu tai vanhan tupakkalain no-

jalla myönnetty vähittäismyyntilupa, sekä siltä, joka on tehnyt tämän lain 50 

§:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen.  
 

 Joulukuussa 2016 hyväksytyssä taksassa vuosittainen valvontamaksu oli 

määrätty virheellisesti vanhan tupakkalain mukaisesti 1-5 myyntipisteelle ja 

on siten muutettava voimassa olevan lain mukaiseksi. Päivitetty tupakkalain 

mukainen taksa on ohessa (taksan liite 4). 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Inarin kunnan ympäristöyksikön vi-

ranomaispalveluista perittäviä maksuja koskevan oheisen taksamuutoksen. 

Taksamuutos astuu voimaan 1.4.2017 ja sitä sovelletaan em. päivämäärän 

jälkeen tulleisiin asioihin. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

päätösehdotuksen.  

    

 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo 

    puh. 0400 662510  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 30 23.04.2013 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 46 07.11.2016 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 15 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

    __________ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 16 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2017-2018 

 

SOTELTK § 16 Osastopäällikkö 

 

 Lastensuojelulaissa (417/2007) edellytetään, että jokainen kunta laatii suun-

nitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun 

järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman on katettava laajasti lasten 

ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin liittyvät palvelut. Suunnitelma tulee 

hyväksyä valtuustossa ja tarkistaa vähintään neljän vuoden välein. Se on 

otettava huomioon kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa.  

 

 Lastensuojelun kehittämistyöryhmä Lasuke on valmistellut oheisen lasten 

ja nuorten hyvinvointiohjelman vuosille 2017-2018. Työryhmässä on edus-

tajat sosiaali- ja terveyslautakunnasta, sosiaalityöstä, lastenneuvolasta, kou-

luterveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, 

nuorisotyöstä, poliisista ja nuorisovaltuustosta.  

 

 Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma käsitellään sosiaali- ja terveyslauta-

kunnassa ja sivistyslautakunnassa ja edelleen kunnanhallituksessa ja val-

tuustossa. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee oheisesta Inarin kunnan lasten ja 

nuorten hyvinvointiohjelmasta 2017-2018 ja tekee mahdolliset 

korjausehdotukset.  

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
 Lautakunnalle jaettiin muutosehdotukset sisältävä hyvinvointiohjelma. 

Hyvinvointiohjelma esitetään hyväksyttäväksi valtuustokaudelle 2017-

2020. Ohjelmaan on tehty sivistyslautakunnan kokouksessaan 22.3.2017 § 

23 esittämät muutokset.  

 

 Kuntalain 26 §:n mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus 

vaikuttaa mm. kunnan toiminnan suunnitteluun asioissa, jotka ovat lasten ja 

nuorten kannalta merkittäviä. Näin ollen Inarin kunnan lasten ja nuorten 

hyvinvointiohjelma 2017-2020 tulee saattaa myös nuorisovaltuuston 

käsiteltäväksi. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  

1. hyväksyy osaltaan oheisen Inarin kunnan lasten ja nuorten 

hyvinvointiohjelman vuosille 2017-2020 esitetyin muutoksin 

2. toimittaa ohjelman nuorisovaltuuston käsiteltäväksi ja edelleen 

kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.   
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 16 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

 

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

  päätösehdotuksen.  

    

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

    

  Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  
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Kunnanhallitus § 56 20.02.2017 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 17 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viestintäpajan kehittämissuunnitelma 2017 - 2019 

 

77/12.05.05/2017 

 

KHALL § 56 Hallintojohtaja  

  

  Nuorisosihteeri Seppo Körkkö on toimittanut 13.2.2017 kunnanhallitukselle 

oheisen Juho Niskasen laatiman Inarin kunnan viestintäpajan arviointi ja 

kehittämissuunnitelma 2017-2019 seuraavalla saatekirjeellä: 

 

"Viestintäpajalla on ollut kunnanhallituksen hyväksymä kehittämis- 

 suunnitelma vuosille 2014 – 2016. 

 Uutta kehittämissuunnitelmaa vuosille 2017 – 2019 ryhdyttiin laatimaan 

keväällä 2016. Työ on tehty osana opinnäytetyönä, ja sitä on ohjannut 

yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opiskelija Juho Niskanen Ivalosta. 

Kehittämissuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet viestintäpajan 

toiminnanohjaaja, työvalmentaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä 

nuorisosihteeri ja loppuvaiheessa nuorisotakuutyöryhmän puheenjohtaja. 

 

 Viestintäpajan ohjausryhmänä toimiva ja kunnanhallituksen asettama 

nuorisotakuutyöryhmä on käsitellyt uuden kehittämissuunnitelman 

laadintaa kokouksissaan 12.5.2016 (Toivoniemi) ja 2.11.2016 (Ivalo) sekä 

käynyt oman lopullisen käsittelynsä Ivalossa 19.1.2017. 

Nuorisotakuutyöryhmä on lähettänyt kehittämissuunnitelman sekä sen 

pohjalta kootut tiivistetyt toimenpide-ehdotukset kunnanhallituksen 

käsittelyyn ja edelleen sieltä lausunnolle ainakin sivistyslautakuntaan, 

sosiaali- ja terveyslautakuntaan, nuorisovaltuustolle sekä Radio Inaria 

koskeviin asioihin liittyen Inarin Paikallisradioyhdistykselle." 

 

 Kehittämissuunitelman laajempi versio löytyy sähköisestä kokouksesta. 

 

 Nuorisosihteeri Seppo Körkkö ja suunnitelman laatija Juho Niskanen 

tulevat esittelemään suunnitelmaa kokouksen alussa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää pyytää suunnitelmasta sivistyslautakunnan, sosiaali- 

ja terveyslautakunnan, nuorisovaltuuston sekä Radio Inaria koskevilta osin 

Inarin Paikallisradioyhdistyksen lausunnot 31.3.2017 mennessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Käsittely:  
 Nuorisosihteeri Seppo Körkkö ja viestintäpajan kehittämissuunnitelman 

laatija Juho Niskanen olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.04 - 16 .46. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

  Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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Kunnanhallitus § 56 20.02.2017 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 17 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta 

   nuorisovaltuusto, Inarin Paikallisradioyhdistys 

ry 

  Lisätietoja:   nuorisosihteeri Seppo Körkkö  

    puh. 0400 313 532  

 _________ 

 

SOTELTK § 17 Osastopäällikkö 

 

 Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.2.2017 § 56 päättänyt pyytää viestin-

täpajan kehittämissuunnitelmasta 2017-2019 lausunnot 31.3.2017 mennessä 

sivistyslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, nuorisovaltuustolta 

sekä Radio Inaria koskevilta osin Inarin paikallisradioyhdistykseltä.  

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltu lausunto jaetaan kokouksessa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Päätösehdotus annetaan kokouksessa.  

 

  

 Käsittely: 

 Jaettiin valmisteltu lausunto. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kunnanhallitukselle oheisen lausunnon 

viestintäpajan kehittämissuunnitelmasta 2017-2019. 

  

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

  päätösehdotuksen.  

    

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

    

  Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 18 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Työterveyshuollon raportti vuodelta 2016 / MedInari Oy 

 

299/06.00.00/2012 

 

SOTELTK § 18 Osastopäällikkö 

 

 Työterveyshuoltopalvelujen voimassa olevan ostopalvelusopimuksen mu-

kaan MedInari Oy (palveluntuottaja) sitoutuu kalenterivuosittain 31.3. men-

nessä raportoimaan lain asettamissa rajoissa Inarin kunnalle niistä työnanta-

jista, jotka ovat hankkineet työterveyshuoltopalvelut MedInari Oy:ltä. Ra-

portoinnin tulee sisältää sopimusten määrän, sopimusten piirissä olevien 

työntekijöiden määrät, käyntimäärät sekä työpaikkaselvitysten määrät ja 

käynnit. 

 

 MedInari Oy:n raportti oheisena. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee MedInari Oy:n raportin vuodelta 

2016 tiedoksi. 

 

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

päätösehdotuksen.  

    

    

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 19 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 27.2. - 19.3.2017 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 19 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 27.2.-19.3.2017. 

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

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 20.3.-26.3.2017 sekä luettelo 

salaisista päätöksista ajalta 27.2.-26.3.2017 jaetaan kokouksessa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden tekemät 

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

otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

päätösehdotuksen.  

    

    

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 20 28.03.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 20 Hallintosihteeri 

  

1. Valvira 

 Päätös 23.2.2017; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulu 

 Ilmoitus 23.2.2017; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Oulun Diakonissalaitoksen 

säätiö, Oulu 

 Päätös 3.3.2017; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Helsinki 

 Päätös 9.3.2017; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / KoskiHOiva Oy, Tampere 

 Ilmoitus 9.3.2017; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta 

2. Posti  

 Ilmoitus 27.2.2017; Ilmoitus ilmoituksenvaraisista yksityisistä 

soiaalipalveluista / Postin Kotipalvelut 

3.  Aluehallintovirasto 

 Kirje 13.3.2017; Lapin vammaistyön koordinaatioryhmän 

täydentäminen 

4. Kuntaliitto 

 Yleiskirje 15.3.2017; Uusi tartuntatautilaki 1.3.2017 lukien 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös:  

  Merkittiin tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________ 

    

    

   

 



 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 21  

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti poikkeuksellisesti pitää seuraavan 

kokouksen tiistaina 9.5.2017 kello 16.00. 

 

 

 kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.00. 

 



 

 

  



 

 

 

 


