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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 1 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lausunto Inarin kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan 

 

SOTELTK § 1 Osastopäällikkö 

 

 Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.12.2016 § 358 päättänyt pyytää 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaluonnoksesta lausunnon mm. 

lautakunnilta, yhteistyötoimikunnalta ja Saamelaiskäräjiltä 20.2.2017 

mennessä. 

 

 Ohessa suunnitelmaluonnos. Luonnosta on valmisteltu kunnan 

johtoryhmässä. Sosiaali- ja terveysosaston vastuuhenkilöillä on ollut 

mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnosta. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole huomauttamista Inarin kunnan 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan. 

   

 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 § 53 20.12.2016 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 2 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Hakemus sosiaali- ja terveysministeriölle perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen 

päivystyksen järjestämiseen 1.6.2017 alkaen 

 

437/06.00.00/2014 

 

SOTELTK § 53 Osastopäällikkö 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (782/2014) kiireellisen hoidon perus-

teista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä on tullut voimaan 

vuoden 2015 alusta. Asetuksella säädetään pääperiaatteet päivystyspalvelu-

jen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Asetuksella pyritään ta-

kaamaan väestölle mahdollisimman yhdenvertaiset, laadukkaat ja turvalliset 

päivystyspalvelut koko maassa. Asetuksen myötä Inarin sosiaali- ja terveys-

lautakunta haki ja sai STM:ltä poikkeusluvan perusterveydenhuollon päi-

vystykselle 1.6.2017 saakka.  

 

 Tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys  224/2016 sosi-

aali- ja terveydenhuollon päivystystä koskien. Hallituksen esitykseen on 

kirjattu, että aikaisemmin STM:n myöntämät poikkeusluvat ovat voimassa 

uuden lain aikana. Hallituksen esitykseen on kirjattu, että sosiaali- ja ter-

veysministeriö voi myöntää kunnalle tai sairaanhoitopiirille luvan ympäri-

vuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen 

järjestämiseen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset 

etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida 

riittävästi turvata ensihoitopalvelujen avulla. 

 

 Näissä päivystysyksiköissä tulee olla mahdollisuus taudinmääritystä varten 

tarvittaviin laboratoriotutkimuksiin ja kuvantamiseen kaikkina vuorokauden 

aikoina sekä etälääketieteen avulla mahdollisuus konsultoida laajan ympäri-

vuorokautisen päivystyksen yksikköä. Yksiköissä on myös oltava riittävät 

voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutu-

vat. Päivystyksestä ja sen laajuudesta on sovittava terveydenhuollon järjes-

tämissuunnitelmassa ottaen huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystys-

pisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve.  

 

 Lapin sairaanhoitopiirin alueen jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelma vuosille 2017-2020 on Lshp:n yhtymävaltuuston kä-

sittelyssä lähiaikoina. Järjestämissuunnitelmassa lähdetään siitä, että ympä-

rivuorokautinen päivystys jatkuu Inarin terveyskeskuksessa. 

 

 Ohessa johtava lääkäri Outi Liisanantin valmistelema hakemus. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä 

lupaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämi-

seen Inarin terveyskeskuksessa oheisella hakemuksella 1.6.2017 lukien 

toistaiseksi. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 53 20.12.2016 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 2 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että Utsjoen kunta on toimittanut 

sosiaali- ja teveysministeriöön puoltavan lausunnon Inarin kunnan 

hakemukseen. 

 

 Päätös:  

  Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osastopäällikön 

päätösehdotuksen.  

    

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  

 

 

 

 

 

SOTELTK § 2 Osastopäällikkö 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.12.2016 myöntänyt Inarin kunnalle 

luvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen 

järjestämiseksi määräaikaisena 31.12.2020 saakka. STM:n päätös on 

ohessa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Merkitään tietoon. 

 

 Päätös:  

  Merkittiin tietoon.    

   

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 3 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lastensuojelulain 77 §:n mukaisten itsenäistymisvarojen tarkastajat 

 

257/02.02.01/2012 

 

SOTELTK § 3 Osastopäällikkö 

 

 Lastensuojelulain (417/2007)77 §:n mukaan lapsen tai nuoren ollessa sijoi-

tettuna kodin ulkopuolelle sijoitusta avohuollon tukitoimena, 40 §:ssä tar-

koitettua sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien säännösten mukaisesti, hä-

nen itsenäistymistään varten on kalenterikuukausittain varattava määrä, 

joka vastaa vähintään 40 prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoitetuista tuloistaan, 

korvauksistaan tai saamisistaan. Määrää laskettaessa ei lapsilisää 

kuitenkaan oteta huomioon. 

 

 Jollei lapsella tai nuorella ole sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis-

ta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettuja tuloja, korvauksia tai saamisia taikka 

jos ne ovat riittämättömät, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on tuet-

tava sijoituksen päättyessä itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen, koulu-

tukseen ja muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa tarpeellisilla itse-

näistymisvaroilla. 

 

 Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus päättää itsenäistymis-

varojen maksamisen ajankohdasta. Lähtökohtaisesti itsenäistymisvarat on 

annettava lapselle tai itsenäistymässä olevalle nuorelle jälkihuollon päät-

tyessä taikka lapsen tai nuoren itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen 

liittyvästä erityisestä syystä viimeistään hänen täyttäessään 21 vuotta. Sosi-

aalihuollosta vastaava toimielimen on annettava selvitys itsenäistymisvaro-

jen kertymisestä ja maksamisesta sijoituksen päätyttyä ja huoltajan, edun-

valvojan tai 15 -vuotiaan lapsen sitä pyytäessä myös sijoituksen aikana. 

 

 Sosiaalilautakunnan päätöksessä 18.12.2002 § 96 mainitaan, että pankeille 

annetun suosituksen mukaan itsenäistymisvaroja varten tulee avata pankki-

tili kunnan ja sosiaalitoimen nimellä käyttäen kunnan Y-tunnusta. Huomau-

tusehtoihin merkitään lapsen nimi. Tilin avaajan tulee valvoa ja seurata tilin 

käyttöä. Sosiaalilautakunta on myöntänyt 18.12.2002 § 96 itsenäistymisva-

rojen tilinkäyttöoikeuden sosiaalityön johtajalle tai hänen sijaiselleen yh-

dessä toimistosihteerin tai hänen sijaisensa kanssa. 

 

 Kunnanhallituksen 7.7.2008 hyväksymän Inarin kunnan sisäisen valvonnan 

ohjeen kohdassa 6.2.2 määritellään rahaliikenteen sisäisestä valvonnasta. 

Sen mukaan jos kunnan viranomaisella on lain tai sopimuksen mukaan hal-

lussaan tai valvonnassaan muita kuin kunnalle kuuluvia varoja, on ao. vi-

ranomaisen pidettävä niistä erillistä kirjanpitoa. Viranomaisten hallussa tai 

valvonnassa olevat varat on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Tar-

kastajat valitsee tällöin ao. toimielin. Tarkastajien on huolehdittava mahdol-

listen salassapitosäännösten noudattamisesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta 

on 18.11.2008 § 109 valinnut tarkastajiksi hallintosihteeri Eira Oikarisen ja 

toimistosihteeri Katja Bogdanoffin. 



Inarin kunta Epävirallinen 
päätösluettelo 

1/2017 7 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 3 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee itsenäistymisvarojen tarkastajiksi 

hallintosihteeri Susanna Kukkalan ja toimistosihteeri Katja Bogdanoffin. 

 

 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 § 4 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 

 

SOTELTK § 4 Osastopäällikkö 

 

 Kunnan on arvioitava mm.sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittä-

vyyttä ja laatua sekä kehitettävä toimintaa asiakkailta säännöllisesti kerättä-

vän palautteen perusteella. Tehtävästä säädetään mm. sosiaalihuoltolaissa ja 

vanhuspalvelulaissa. 

 

 Sosiaali- ja terveysosaston vastuuhenkilöt ovat syksyllä 2016 päättäneet, et-

tä sosiaali- ja terveysosastolla tehdään jatkossa asiakastyytyväisyyskysely 

säännöllisesti kolme kertaa vuodessa huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. 

Ensimmäinen laaja kysely toteutettiin kaikissa yksiköissä 1.-14.12.2016. 

Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti ja paperilomakkeella. Vastauk-

sia saatiin yhteensä 328. Eniten vastauksia tuli terveyskeskuksen tukipalve-

luista (104), terveydenhoitajien palveluista (75), lääkäripalveluista (41) ja 

kotihoidosta (36). Yhteenveto kyselyn tuloksista on ohessa. 

 

 Kyselyn tuloksia käsitellään sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkilöiden 

kokouksessa sekä yksiköiden työpaikkakokouksissa. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveysosaston asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset merkitään 

tietoon. 

 

 Päätös:  

  Merkittiin tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 5 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 20.12.2016-15.1.2017 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 5 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 20.12.2016-

15.1.2017. 

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

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 16.1.-23.1.2017  sekä luettelo 

salaisista päätöksista ajalta 20.12.2016-23.1.2017 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 § 6 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 

538/05.09.00/2013, 524/06.01.11/2016, 266/00.04.02/2016, 352/06.07.04.02/2012, 519/06.01.11/2016, 

20/06.01.11/2017, 632/05.19.00/2013 

 

SOTELTK § 6 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Päätös 21.12.2016; Lastensuojelun määräaikojen 

valtakunnallinen valvonta ajanjaksolla 1.10.2015 - 31.3.2016: 

Inarin kunta 

 Päätös 29.12.2016; Lupa yksityisen terveydenhuollon 

palvelujen antamiseen / Hammashoitopalvelu J. Rasmussen Ky, 

Ivalo 

 Ilmoitus 29.12.2016; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Hammashoitopalvelu J. 

Rasmussen Ky, Ivalo 

2.  Kolpeneen palveukeskuksen kuntayhtymä 

 Kirje 27.12.2016; Talousarvio ja hinnat vuodeksi 2017 

3. Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Erityishuoltolain selkoesite 20.12.2016; Kehitysvammalain 

muutokset 

4. Valtiokonttori 

 Ohje 19.12.2016; Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona 

asumista tukevat palvelut - ohjekirje 2017 

5. Valvira 

 Päätös 21.12.2016; Lupa yksityisen terveydenhuollon 

palvelujen antamiseen / Racing Rescue Finland Oy, Hyvinkää 

 Päätös 4.1.2017; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Evantia Kuntoutus Oy, 

Vantaa 

6.  Kuntatyönantajat 

 Yleiskirje 14/2016, 19.12.2016; Matkakustannusten korvaukset 

1.1.2017 lukien 

 Yleiskirje 15/2016, 22.12.2016; Ruokailukustannusten 

korvauksen määrä 2017 

7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 Kirje 29.12.2016; Ohje vuoden 2016 toimeentulotukitilastoa 

varten 

 Kirje 3.1.2017; Ohje vuoden 2016 lapsen elatus ja hulto -

tilastoa varten 

 Kirje 9.1.2017; Ohje vuoden 2016 lastensuojelutilastointia 

varten 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös:  

  Merkittiin tietoon. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 6 24.01.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

    

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________  
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Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 7 Männikön peruskorjauksesta ja väestötiloista. 

 --------------- 

 

 Lautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 28.2.2017 kello 15.00 

 --------------- 

 


