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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 28.11.2017 klo 15:00 - 15:26 

 

Kokouspaikka Virtaniemi, Nellim 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja 

 Akujärvi Kari varajäsen 

 Hirvelä Ritva varajäsen 

 Harri Markku varajäsen 

 Hannola Janne jäsen 

 Yliluoma Satu jäsen, poistui klo 15.10-15.13 

 Fofonoff Sergei Kp jäsen 

   

Muut saapuvilla olleet Palolahti Mari toimialajohtaja, esittelijä 

 Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 67 - 70 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirja päätettiin yksimielisesti tarkastaa kokouksessa. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Eira Oikarinen  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

 

 

 

  

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa 7.12.2017. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala 
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Posti Kotipalvelut Oy 

 

550/05.17.03/2017 

 

SOTELTK § 67 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 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. Kunnan lausun-

nossa otetaan kantaa siihen, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta 

yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Rekis-

teröitävien palvelujen osalta kunta lähettää ilmoituksen aluehallintoviras-

toon Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin 

(Valveri) vietäväksi. Kotipalvelun tukipalveja ei rekisteröidä Valveriin. Il-

moituksenvaraisen palvelun rekisteröivä viranomainen on siten kunkin alu-

een aluehallintovirasto.  

  

 Posti Kotipalvelut Oy on toimittanut ilmoituksen yksityisten sosiaalipalve-

lujen tuottamisen muutosilmoituksen. Posti Kotipalvelut Oy on rekisteröity 

23.10.2012 Patentti- ja rekisterihallitukselle. Yrityksen kotipaikka on 

Helsinki. Vastuuhenkilönä toimii Britta Dölling-Hasu, jolla on sosiaali- ja 

terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Yrityksen toimintana on 

mm. kotipalvelu ja henkilökohtainen apu. 

 

 Posti Kotipalvelut Oy on 2.11.2017 toimittanut kaupparekisteriotteen, 

toimintasuunnitelman, vastuuhenkilön tutkintotodistukset, henkilötietolain 

10 §:n mukaisen rekisteriselosteen sekä omavalvontasuunnitelman. 

 

 Posti Kotipalvelut Oy:n ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista an-

netussa laissa säädetyt edellytykset. 

 

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen hallin-

tosihteerin virkahuoneessa ennen kokousta. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi Posti Kotipalvelut 

Oy:n ilmoituksen yksityisistä sosiaalipalveluista 1.12.2017 lukien. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tietoon. 

    

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

   

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  

 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

9/2017 138 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 68 28.11.2017 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta 30.10.-26.11.2017 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

SOTELTK § 68 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 30.10.-

26.11.2017. 

 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.-26.11.2017  sekä luettelo 

salaisista päätöksista ajalta 30.10.-26.11.2017 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.   

    

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________ 
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 69 Hallintosihteeri 

  

1. Kuntaliitto 

 Saate 24.10.2017; Vammaispalveluiden järjestäminen kunnissa 

2. Valvira 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / YesTerveys Oy, Espoo 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta / YesTerveys Oy, Espoo 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Oulu Mentalcare Oy 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta / Oulu Mentalcare Oy 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / FinnHEMS Oy, Vantaa 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta / FinnHEMS Oy, Vantaa 

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen / KT-Lanssi, Sodankylä 

3. Aluehallintovirasto 

 Päätös 7.11.2017; Yksityisten terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, toimipaikat / MedInari 

Oy, Ivalo 

 Ilmoitus 7.11.2017; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

lopetusilmoitus, Lutontie 14 Saariselkä / MedInari Oy, Ivalo 

4. Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Ohje 6.11.2017; Sosiaalitoimen valmistautuminen 

toiminnallisiin muutoksiin ja viranomaisradioverkon (Virve) 

käyttöön 

5. Lapin yliopisto 

 Yhteistoimintasopimus ESR-toimenpideohjelmaprojektin 

toteuttamisesta / VOITTO - Voimavaroja, toimintakykyä ja 

osallisuutta Lappiin 

 

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

  

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tietoon.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

   

    

  Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 70  

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 

19.12.2017 klo 16.00. 

 

 

 

 

 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15.26.  


