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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 12.06.2017 klo 16:00 - 17:10 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja 

 Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja 

 Pietikäinen Vesa II varapuheenjohtaja 

 Fofonoff Sergei Kp jäsen 

 Hirvelä Ritva jäsen 

 Titola Lauri jäsen 

  

Muut saapuvilla olleet Portti Heli kunnanhallituksen edustaja 

 Palolahti Mari sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 

 Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. 

 

 

Asiat 29 - 35 Lisäksi salainen pöytäkirja 1/2017 § 1 

 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirja päätettiin yksimielisesti tarkistaa kokouksessa. 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Veikko Väänänen  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 20.6.2017 

 

  

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa 21.6.2017. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala 
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Sosiaalityön johtajan irtisanoutuminen 13.4.2017 lukien ja viran aukijulistaminen / Hakuajan 

jatkaminen / Sosiaalityön johtajan viran täyttäminen 

 

111/01.01.04.00/2017 

 

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.  

  __________  

 

 

SOTELTK § 25 Osastopäällikkö 

 

 Sosiaalityön johtajan virka on ollut haettavana ajalla 22.3.-28.4.2017. Mää-

räaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä, joilla kaikilla oli sosiaali-

työntekijän kelpoisuus. Sosiaali- ja terveysjohtaja on viranhaltijapäätöksellä 

2.5.2017 § 1 jatkanut sosiaalityön johtajan viran hakuaikaa 31.5.2017 saak-
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ka tarkoituksena saada hakijoita, joilla on riittävää johtamiskokemusta sekä 

kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta. 

 

 Osastopäällikön ehdotus: 
 Merkitään tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 Päätös:  

  Merkittiin tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  

 

 

     

    

   

 

SOTELTK § 29 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaalityön johtajan virka on ollut haettavana ajalla 22.3.-28.4.2017 ja ha-

kuaikaa jatkettiin 31.5.2017 saakka sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltija-

päätöksellä 2.5.2017 § 1. Hakuilmoitus julkaistiin kunnantalolla julkisten 

kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla, työvoimahallinnon si-

vuilla, Kuntarekryssä, Inarilaisessa ja Lapin Kansassa. Lisäksi lyhennetty 

ilmoitus julkaistiin jatketulla hakuajalla myös Helsingin Sanomissa. 

 

 Sosiaalityön johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n ja 32 §:n mukainen sosiaali-

työntekijän kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi arvostetaan yh-

teistyötaitoja, kehitysmyönteisyyttä, perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveys-

palveluihin sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta. 

 

 Määräaikaan mennessä saapui viisi hakemusta, joista yksi perui hakemuk-

sensa 5.6.2017. Kaikilla hakijoilla on sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Johta-

mis- ja esimieskokemusta on vain yhdellä hakijalla. Yhteenveto hakijoista 

on ohessa. 

 

 Haastatteluun kutsuttiin Kari Hyötylä ja Mirka Linna. Haastattelut suoritet-

aan 12.6.2017 ennen lautakunnan kokousta ja niihin osallistuvat sosiaali- ja 

terveyslautakunnan puheenjohtajisto Veikko Väänänen, Jouni Jomppanen 

ja Vesa Pietikäinen sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti. 
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 Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä ennen kokousta hallintosih-

teerin virkahuoneessa sekä kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: 
1. valitsee sosiaalityön johtajan virkaan valtiotieteiden maisteri Kari 

Hyötylän 

2. päättää, että virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkavaali on 

ehdollinen ja se vahvistetaan kun valittu on toimittanut hyväksyttävän 

lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua 

valitsemispäätöksen tiedoksiannosta. 

  

 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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Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit vuonna 2016 

 

482/05.05.00/2012 

 

SOTELTK § 30 Avohoidon johtaja 

 

 Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kotikäynti kuuluu vanhuspalvelulain 

(980/2012) mukaisiin väestön hyvinvointia edistäviin palveluihin, joita 

kuntien on järjestettävä asukkailleen. Jokaisella ihmisellä on vastuu oman 

hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä. Vanhuspalvelulain mukaan 

kunnan velvollisuus on huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, 

terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa sekä 

iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden 

turvaamisessa.  

 

 Hyvinvointia ja terveyttä edistävien kotikäyntien tavoitteena on tukea 

ikääntyneiden kotona selviytymistä, vahvistaa heidän omatoimisuuttaan 

voimavaralähtöisesti sekä antaa palveluohjausta. Kotikäynti tarjotaan 

kaikille niille kotona asuville, kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville 

kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon tai palveluasumisen 

piirissä. Hyvinvointia edistävän kotikäynnin ydin on iäkkään kanssa 

käytävä keskustelu, jonka aikana yhdessä pohditaan iäkkään kuntalaisen 

nykyistä tilannetta ja keskustellaan tulevista palvelutarpeista. Nämä 

kotikäynnit lisäävät ikääntyvien kuntalaisten osallisuutta ja 

vaikutusmahdollisuuksia, koska haastatteluiden myötä palveluiden 

järjestäjä saa tietoa ikäihmisten palvelutarpeista voidakseen suunnitella 

palveluita ikäihmisten tarpeet ja kunnan voimavarat huomioiden.  

 

 Vuonna 2016 kotikäynnillä tapahtuvan haastattelun piiriin kuului 67 

 kuntalaista ja heistä 65 osallistui haastatteluun. Kaksi 

haastattelujoukkoon kuuluvaa eivät kokeneet kotikäyntiä tai haastattelua 

tarpeelliseksi ja näin ollen kieltäytyivät tarjotusta mahdollisuudesta.  
 

 Avohoidon johtaja on tehnyt oheisen selvityksen vuoden 2016 haastattelui-

den pohjalta. Haastatteluiden tulokset otetaan huomioon suunniteltaessa 

ikäihmisten palveluita Inarin kunnassa.  

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:   

 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

    

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

 Lisätietoja:  Avohoidon johtaja Mirja Laiti  

    puh. 040 844 5627.  

  __________ 
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Postin Kotipalvelut 

 

92/05.17.03/2017 

 

SOTELTK § 31 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

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

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

2011. Yksityisistä 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.  

 

 Postin Kotipalvelut on Postin uusi liiketoimintayksikkö. Toimiala on  rekis-

teröity 18.1.2016 Patentti- ja rekisterihallitukselle ja yrityksen kotipaikka 

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

ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Yrityksen toimintana on 

mm. kotipalvelu, henkilökohtainen apu ja kotipalvelun tukipalvelut 

pääsääntöisesti ikäihmisille, vammaisille sekä pitkäaikaissairaille. 

 

 Postin Kotipalvelut on 27.2.2017 toimittanut kaupparekisteriotteen, toimin-

tasuunnitelman, tutkintotodistukset, henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekis-

teriselosteen sekä omavalvontasuunnitelman. 

 

 Postin Kotipalvelujen ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista anne-

tussa 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 Postin 

Kotipalvelujen ilmoituksen yksityisistä sosiaalipalveluista 1.7.2017 lukien. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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 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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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.7.2017 alkaen / Tmi Päivi Akujärvi, Ivalon 

arkiapu 

 

232/05.17.03/2017 

 

SOTELTK § 32 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.  

 

 Tmi Päivi Akujärvi, Ivalon arkiapu on yksityinen elinkeinonharjoittaja. 

Toiminimi on rekisteröity 20.2.2017 Patentti- ja rekisterihallitukselle. Yri-

tyksen kotipaikka on Inari. Vastuuhenkilönä toimii Päivi Akujärvi, jolla on 

kodinhoitajan koulutus. Yrityksen toimintana on mm. kotipalvelu 

ikäihmisille, vammaisille ja lapsiperheille.  

 

 Akujärvi on toimittanut otteen kaupparekisteristä, toimintasuunnitelman, 

Inarin kunnan nimikirjaotteen ja työtodistuksen, henkilötietolain 10 §:n mu-

kaisen rekisteriselosteen sekä omavalvontasuunnitelman. 

 

 Tmi Päivi Akujärvi, Ivalon arkiavun ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaali-

palveluista annetussa 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 Tmi Päivi Akujärvi, 

Ivalon arkiavun ilmoituksen yksityisistä sosiaalipalveluista 1.7.2017 lukien. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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 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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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 8.5.-4.6.2017 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 33 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 8.5.-4.6.2017. 

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

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 5.6.-11.6.2017 sekä luettelo 

salaisista päätöksista ajalta 8.5.-11.6.2017 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 hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala  

    puh. 040 732 1901  

    __________ 
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 34 Hallintosihteeri 

  

1. Valvira 

 Päätös 4.5.2017; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, palvelualojen  

laajentaminen / Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Helsinki 

 Päätös 4.5.2017; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Meru Health Oy, Helsinki 

 Päätös 11.5.2017; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, palvelualojen 

laajentaminen / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 Päätös 24.5.2017; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva toimipaikan muuttaminen / Lookinno Oy, 

Jyväskylä 

 Ilmoitus 24.5.2017; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Outloud Oy, Tampere 

 Päätös 24.5.2017; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Outloud Oy, Tampere 

 Ilmoitus 2.6.2017; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen / Stella 

Kotipalvelut Oy, Helsinki 

2. Aluehallintovirasto 

 Ilmoitus 11.5.2017; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

lopetusilmoitus / Nikamax Ky, Salo 

3. Kuntaliitto 

 Yleiskirje 14/2017, 29.5.2017; Yleinen tietosuoja-asetus 

 

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

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 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 § 35  

 Tiedoksi kunnan luottamushenkilöiden käyttöön annettujen tablettien 

käytön ja korvausten periaatteet khall 5.6.2017 § 195.  

 

  

Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 17.10. 

 

 


