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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 03.10.2017 klo 16:00 - 18:49 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja 

 Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja 

 Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja 

 Harri Markku varajäsen 

 Hannola Janne jäsen 

 Yliluoma Satu jäsen, poistui 17.27-17.30 

 Kemppainen Tiitu jäsen 

 Nieminen Emilia jäsen  

 Fofonoff Sergei Kp jäsen 

   

Muut saapuvilla olleet Huotari Jari kunnanhallituksen puheenjohtaja, poistui 17.53 

 Alenius Hannu kunnanhallituksen edustaja 

 Palolahti Mari toimialajohtaja, esittelijä 

 Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 Liisanantti Outi johtava lääkäri, klo 16.00-16.36 

 Laiti Mirja avohoidon johtaja, klo 16.00-16.58 

 Lepojärvi Hanna vastaava hammaslääkäri, klo 16.00-17.29 

 Saramo Minna ympäristöyksiön johtaja, klo 16.00-17.29 

 Hyötylä Kari sosiaalityön johtaja, klo 16.00-17.35  

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 53 - 59 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiitu Kemppainen ja Markku Harri 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Eira Oikarinen  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 10.10.2017 

 

 

 

Allekirjoitukset Tiitu Kemppainen  Markku Harri  
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Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa 11.10.2017. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

Kokousaika  03.10.2017 klo 16:00 - 18:49 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 

 

Luettelo käsitellyistä asioista 

 

§ Otsikko Sivu 

53 Vuoden 2018 talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 

2018-2020 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ja erikoissairaanhoito 

109 

54 Toimivalta 11.10.2017 lukien / Sosiaali- ja terveyslautakunta 111 

55 Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 

osoitetun määrärahan tarpeesta vuodelle 2018 

112 

56 Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta 21.8.-1.10.2017 / Sosiaali- ja 

terveyslautakunta 

113 

57 Tiedoksi saatettavat asiat 114 

58 Muut keskusteltavat asiat 115 

59 Jäsenten nimeäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen 

ympäristöjaostoon toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 

116 
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Vuoden 2018 talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020 / Sosiaali- ja 

terveyslautakunta ja erikoissairaanhoito 

 

330/02.02.00.00/2017 

 

SOTELTK § 53 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 

2018-2020 talous- ja toimintasuunnitelman laadinnasta. Hyväksytyn 

taloussuunnitteluaikataulun mukaan lautakuntien tulee käsitellä asia 

12.10.2017 mennessä. 

 

 Ohessa seuraavat asiakirjat: 

 sosiaali- ja terveyslautakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 

kaudelle 2018-2020 

 talousarvion 2018 käyttösuunnitelma 

 henkilöstöohjelma suunnittelukaudelle 2018-2020 

 investointiohjelma suunnittelukaudelle 2018-2020 

 muistio valtuuston 26.9.2017 käymästä lähetekeskustelusta 

toimitetaan kokouksessa 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät osaltaan talous- ja 

  toimintasuunnitelman kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edelleen esitettäväksi talousarvion 

käyttösuunnitelman vuodelle 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman 

vuosille 2018-2020. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  

 Asiantuntijoina kokouksessa keskustelun aikana paikalla olivat johtava 

lääkäri Outi Liisanantti klo 16.00-16.36, avohoidon johtaja Mirja Laiti klo 

16.00-16.58, vastaava hammaslääkäri Hanna Lepojärvi klo 16.00-17.29, 

ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo klo 16.00-17.29 ja sosiaalityön 

johtaja Kari Hyötylä klo 16.00-17.35.  

 

 Kokous keskeytettiin 17.35-17.43. 

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Huotari poistui kokouksesta asian 

käsittelyn aikana kello 17.53. 
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 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti edelleen esittää 

kunnanhallitukselle ja valtuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 

2018 talousarvion käyttösuunnitelmaan maksutuottoja 106 000 euroa 

vähemmän kuin sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksessa ja raamia 

lisättäväksi 106 000 eurolla. Muilta osin sosiaali- ja terveyslautakunta 

hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  
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Toimivalta 11.10.2017 lukien / Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

SOTELTK § 54 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Valtuuston hyväksymä kunnan uusi hallintosääntö on tullut voimaan 

1.6.2017. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan toimivalta (entinen 

ratkaisuvalta) tulee uusia hallintosäännön mukaiseksi. Samalla on 

tarkistettu toimivalta muutoin ajan tasalle.  

 

 Hallintosäännön 32 §:n mukaan toimielin voi siirtää hallintosäännön 5. 

luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle 

toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimivallan liitteen numero 1. 

mukaisesti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  
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Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun määrärahan 

tarpeesta vuodelle 2018 

 

373/02.05.01.00/2017 

 

SOTELTK § 55 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen tarkoitetun 

valtionavustuksen tarpeesta. Tätä tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien 

sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää saamelaisalueen kunnilta uusia 

esityksiä ja tarkennetut kustannusarviot vakiintuneista toiminnoista 

1.10.2017 mennessä. Saamelaiskäräjille on ilmoitettu, että sosiaali- ja 

terveyslautakunta käsittelee asian 3.10.2017. 

 

 Aikaisempina vuosina valtion talousarviossa saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen turvaamiseen on varattu 480 000 euroa. 

 

 Inarin kunnan yhteenveto saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseen osoitetun määrärahan tarpeesta ja kustannusarviot 

vakiintuneista toiminnoista vuodelle 2018 ovat oheisena. Uusia toimintoja 

ei esitetä. 

 

 Esitettävien hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 369 799 euroa. 

Arvioitu tulorahoitus on 14 100 euroa. Kunnan rahoitusosuus on 120 530 

euroa. Haettava valtionavustus on yhteensä 235 170 euroa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. hyväksyy oheisen esityksen saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetun määrärahan tarpeesta 

vuodelle 2018 

2. nimeää lautakunnan edustajat Saamelaiskäräjien ja kunnan välisiin 

neuvotteluihin määrärahan käytöstä 2018. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja  

 terveysjohtajan päätösehdotuksen. Lautakunnan edustajiksi neuvotteluihin 

 valittiin puheenjohtaja Eira Oikarinen, 1. varapuheenjohtaja Aslak Pekkala 

 ja 2. varapuheenjohtaja Reijo Palokangas. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________ 
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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta 21.8.-1.10.2017 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 56 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 21.8.-24.9.2017. 

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

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 25.9.-1.10.2017, sekä luettelo 

salaisista päätöksista ajalta 21.8.-1.10.2017 jaetaan kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden tekemät 

päätökset ja päättää, ettei se KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä 

otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tietoon. 

 

  

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________ 
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

605/02.05.01.00/2012, 433/06.01.11/2017, 421/06.01.11/2016 

 

SOTELTK § 57 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Päätös 23.8.2017; Valtionkorvaus lääkärin yleislääketieteen 

erityiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 Päätös 25.8.2017; Valtionkorvaus lääkärin 

erikoistumiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 Kirje 1.9.2017; Lapin maakunnan kunnat 

2. Kuntaliitto 

 Yleiskirje 9/2017, 15.3.2017; Tartuntatautilaki 

3. Valvira 

 Päätös; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen 

 Ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

ilmoitus sairaankuljetusajoneuvojen muutoksista 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tietoon. 

 

 

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 58  

 

 Lautakunta päätti pitää seuraavan kokousen poikkeuksellisesti tiistaina 

31.10.2017 kello 16.00. 

 

  

 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 18.49. 
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Jäsenten nimeäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon toimikaudelle 

1.6.2017 - 31.5.2021 

 

SOTELTK § 42 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Inarin ja Utsjoen kunnat ovat sopineet ympäristöterveydenhuollon, 

ympäristönsuojelun ja maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta 

yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen toimintayksikköä kutsutaan 

ympäristöyksiköksi. Sopijapuolten yhteisenä toimielimenä toimii Inarin 

kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. 

 

 Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuk-

sen mukaan ympäristöjaostossa on viisi (5) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä 

nimeää Inarin kunta ja kaksi (2) jäsentä nimeää Utsjoen kunta. Inarin sosi-

aali- ja terveyslautakunta valitsee jaoston puheenjohtajan ja  

varapuheenjohtajan, joista toinen on Inarin kunnasta ja toinen Utsjoen 

kunnasta. 

 

 Kuntalain 30 §:n ja kunnan hallintosäännön 10 §:n perusteella sosiaali- ja 

terveyslautakunta nimeää ympäristöjaostoon kolme jäsentä ja kolme 

henkilökohtaista varajäsentä. Utsjoen kuntaa on pyydetty nimeämään 

jaostoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä 22.8.2017 

mennessä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon 

keskuudestaan kolme (3) jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajä-

sentä 

2. merkitsee tietoon Utsjoen kunnanhallituksen nimeämät kaksi jäsentä 

ja kaksi varajäsentä 

3. valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toinen 

on Inarin kunnasta ja toinen Utsjoen kunnasta. 

  

 Käsittely: 
 Todettiin, että Utsjoen kunnanhallitus nimeää ympäristöjaoston jäsenet 

21.9.2017. 

 

 Kati-Susanna Kaisanlahti esitti ympäristöjaoston jäseniksi Aslak Pekkalan  

ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti-Oskari Kellokummun, 

Reijo Palokankaan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sergei Kp 

Fofonoffin ja Tiitu Kemppaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

Emilia Niemisen.  

 Puheenjohtajaksi Aslak Pekkalaa. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta yksimielisesti 
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1. nimesi ympäristöjaoston jäseniksi Aslak Pekkalan ja hänen 

henkilökohtaiseksi varajäseniksi Antti-Oskari Kellokumpu, Reijo 

Palokangas ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sergei Kp 

Fofonoff ja Tiitu Kemppaisen ja hänen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi Emilia Nieminen.  

2. Utsjoen kunnan osalta nimeämiset käsitellään seuraavassa 

lautakunnan kokouksessa. 

3. Ympäristöjaoston puheenjohtajaksi valittiin Aslak Pekkala. 

  

  

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  

 

    

    

    

 

SOTELTK § 59 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Ohessa Utsjoen kunnanhallituksen päätös 21.9.2017 § 157 jäsenten 

nimeämisestä ympäristöjaostoon toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee tietoon, että Utsjoen kunnanhallitus on nimennyt 

ympäristöjaoston jäseniksi Sammol Lukkarin ja hänen 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veikko Porsangerin sekä Eeva 

Nuorgamin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anni 

Ahlakorven 

2. valitsee ympäristöjaoston varapuheenjohtajaksi Sammol Lukkarin 

Utsjoelta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta yksimielisesti  

1. merkitsi tietoon, että Utsjoen kunnanhallitus on nimennyt 

ympäristöjaoston jäseniksi Sammol Lukkarin ja hänen 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veikko Porsangerin sekä Eeva 

Nuorgamin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anni 

Ahlakorve. 

2. valitsi ympäristöjaoston varapuheenjohtajaksi Sammol Lukkarin 

Utsjoelta. 
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  

 

 


