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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 30.01.2018 klo 16:00 - 18:19 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja 

 Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja 

 Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja 

 Hannola Janne jäsen 

 Yliluoma Satu jäsen 

 Kemppainen Tiitu jäsen 

 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 1 - 10 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Yliluoma ja  

 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Eira Oikarinen  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

 

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Kunnantalolla hallintosihteerin virkahuoneessa 8.2.201. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala 
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Ptk:n tarkastus 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten ajan ja paikan määrääminen sekä kokouskutsusta 

päättäminen/sähköinen kokouskutsu/esityslistojen toimittaminen sähköisesti toimikaudella 

1.6.2017 - 31.5.2021 

 

SOTELTK § 38 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Valtuuston 18.5.2017 hyväksymän kunnan hallintosäännön 126 §:n mukaan 

 toimielin päättää  kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mil-

loin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimieli-

men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä il-

moittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokous-

ajan. 

 

 Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hä-

nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava 

kokouksen aika ja paikka  sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähe-

tetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 

 

 Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -

velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

 

 Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheis-

materiaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen ni-

meämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjes-

telmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 

 

 Julkisuuslain (621/1999) mukaisista salassa pidettävistä asioista laaditaan 

oma esityslista ja pöytäkirja, eikä niitä laiteta tietoverkkoon. Salassa 

pidettävä materiaali kerätään pois kokouksessa. 

  

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on siirtynyt sähköiseen kokousjärjestelmään 

syksyllä 2016, soteltk 7.6.2016 § 19. 

 

 Ha1lintosäännön 131 §:n mukaan toimielimen jäsenen on kutsuttava varajä-

sen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jos-

sakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsitte-

lyyn, hän voi kutsua varajäsenen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, 

esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 

 

1. sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti jo-

ka kuukauden neljäs tiistai alkaen kello 16.00. Tarpeen vaatiessa ko-

kouksia voidaan pitää muulloinkin. Kokoukset pidetään kunnantalon 

kokoushuoneissa ellei toisin päätetä. 
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2. kokouskutsu ja esityslista liite- ja oheisaineistoineen julkaistaan säh-

köisessä kokousjärjestelmässä viimeistään viisi päivää ennen 

kokousta  kokouspäivää lukuun ottamatta. Tieto julkaisusta lähetetään 

sähköpostilla. Esityslista säilytetään sähköisessä kokousjärjestelmässä 

kuukauden ajan kokouspäivästä lukien. Kokouskutsu ja esityslista 

toimitetaan vain pyydettäessä paperikopiona. Kokouskutsu ja 

esityslista liite- ja oheisaineistoineen toimitetaan paperikopiona 

sellaisille varajäsenille, joilla ei ole käytettävissä kunnan tablettia tai 

jotka eivät muutoin voi sitä lukea. 

 

3. salassa pidettävistä asioista laaditaan oma esityslista ja se toimitetaan 

vain postitse. Salaiset asiakirjat on palautettava kokouksessa.  

 

4. esityslista julkaistaan kunnan www-sivulla viimeistään neljä päivää 

ennen kokousta.    

      

 

 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.  

  __________  

 

 

    

    

   

 

SOTELTK § 1 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on 22.8.2017 päättänyt, että salassa 

pidettävistä asioista laaditaan oma esityslista ja se toimitetaan vain postitse. 

Vuosina 2016-2017 salaisia asioita on ollut kaksi vuodessa. 

 

 Kuntalain 140 §:n mukaan päätösten julkaiseminen netissä on ainoa keino 

saada ne lainvoimaisiksi. Salaisia päätöksiä sellaisenaan ei julkaista netissä, 

mutta jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan 

ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pykälän kohdalla 

otsikkoon merkitään "Salainen, JulkL (681/1999), kyseinen §. 
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 Nyt kun julkinen esityslista toimitetaan sähköisesti, ei ole tarvetta tehdä 

salaisista asioista erillistä esityslistaa. Salaiset asiat lähetetään edelleen 

postitse ja asiakirjat on palautettava kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että jatkossa salassa pidettävistä 

asioista ei tehdä erillistä esityslistaa, vaan ne ovat osa julkista esityslistaa 

salassapitosäännöksiä ja julkisuuslakia noudattaen. 

 

 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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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. 
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 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta yksimielisesti 

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 

Ahlakorven 
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2. valitsi ympäristöjaoston varapuheenjohtajaksi Sammol Lukkarin 

Utsjoelta. 

 

   

 

 

SOTELTK § 2 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

  

 Aslak Pekkalan henkilökohtaiselle varajäsenelle Antti-Oskari 

Kellokummulle on myönnetty ero kunnallisista luottamustoimista 

9.11.2017. Aslak Pekkalalle on nimettävä uusi henkilökohtainen varajäsen. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan 

alaiseen ympäristöjaostoon Aslak Pekkalalle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

 Käsittely:  
 Aslak Pekkala esitti henkilökohtaiseksi varajäseneksi Janne Hannolaa. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Aslak Pekkalan 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Janne Hannola. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

    

   

   

  Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  
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Avohoidon esittely 

 

SOTELTK § 3 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Avohoidon johtaja Mirja Laiti esittelee avohoidon tulosalueen. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Merkitään tiedoksi. 

 

 Käsittely: 
 Avohoidon johtaja Mirja Laiti oli paikalla asintuntijana klo 16.12-16.45. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

  

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti  

    puh. 040 522 1214.  

  __________  

 

 Kokous keskeytettiin 16.50-17.05.  
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Sosiaalityön johtajan ilmoitus virkasuhteen purkamisesta koeajalla 19.12.2017 ja viran 

aukijulistaminen / Sosiaalityön johtajan viran täyttäminen 

 

614/01.01.04.00/2017 

 

SOTELTK § 82 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaalityön johtaja Kari Hyötylä on ilmoittanut purkavansa virkasuhteensa 

koeajalla 19.12.2017 välittömästi. Hyötylän ilmoitus on ohessa. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimivallan 1 § A kohdan mukaan sosiaali- 

ja terveyslautakunta valitsee vakinaiseen virkaan keskeiset viranhaltijat. 

Toimivallan 1 §:n B kohdan mukaan toimialajohtajalla on oikeus julistaa 

virka haettavaksi. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee tietoon sosiaalityön johtaja Kari Hyötylän ilmoituksen 

virkasuhteen purkamisesta koeajalla 19.12.2017 

2. toteaa, että sosiaali- ja terveysjohtaja julistaa sosiaalityön johtajan 

viran haettavaksi mahdollisimman pian 

3. antaa sosiaali- ja terveysjohtajalle oikeuden valita haastatteluun 

kutsuttavat 

4. päättää, että lautakunnan puheenjohtajisto suorittaa haastattelut 

yhdessä sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa. 

 

 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.  

  __________  

 

    

   

 

SOTELTK § 4 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaalityön johtajan virka on ollut haettavana ajalla 20.12.2017-19.1.2018. 

Hakuilmoitus julkaistiin kunnan www-sivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, 

Kuntarekryssä ja lyhennettynä Lapin Kansassa. 
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 Sosiaalityön johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n ja 32 §:n mukainen 

sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi 

arvostetaan yhteistyötaitoja, kehitysmyönteisyyttä, perehtyneisyyttä 

sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kunnallishallinnon ja -talouden 

tuntemusta. 

 

 Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Kaikilla hakijoilla on 

sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Yhteenveto hakijoista on ohessa. 

 

 Haastatteluun kutsuttiin Helena Salo ja Mirka Linna. Haastattelut 

suoritetaan maanantaina 29.1.2018 ja niihin osallistuvat lautakunnan 

puheenjohtajisto sekä sosiaali- ja terveysjohtaja. 

 

 Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä ennen kokousta 

hallintosihteerin virkahuoneessa sekä kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
 Sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoitti, että Helena Salo perui hakemuksensa 

29.1.2018 ja Mirka Linna oli ainoa haastateltava. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. valitsee sosiaalityön johtajan virkaan sosiaalityöntekijä Mirka Linnan 

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

ehdollinen ja se vahvistetaan kun valittu on toimittanut hyväksyttävän 

lääkärintoidusken 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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Ptk:n tarkastus 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot 1.2.2018 lukien 

 

SOTELTK § 5 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Hallintosäännön 40 §:n mukaan henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta 

pidetään erillistä luetteloa. Valtuuston 14.12.2017 hyväksymässä talous- ja 

toimintasuunnitelmassa päätettiin vakinaistaa kolme saamenkielistä 

lähihoitajan toimea sekä kolme saamenkielistä kylätyöntekijän toimea. 

Lisäksi päätettiin muuttaa diabeteshoitajan ja muistihoitajan tehtäviä 

hoitavien terveydenhoitajien nimike kansanterveyshoitajaksi. Sosiaali- ja 

terveyslautakunnan tulee vahvistaa kyseisten toimien kelpoisuusehdot. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehtoihin 

esitetään lisättäväksi seuraavat: 

1. saamenkielinen lähihoitaja 

  Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja 

   terveysalan perustutkinto tai muu vastaava 

tutkinto sekä hyvä    suullinen inarinsaamen, koltansaamen tai 

pohjoissaamen    kielitaito. 

 

2. saamenkielinen kylätyöntekijä 

  Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus tai 

   riittävä kokemus alalta sekä työalueesta riippuen 

hyvä    suullinen inarinsaamen, koltansaamen tai 

pohjoissaamen    kielitaito. 

 

3. kansanterveyshoitaja 

  Kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon  

   ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 

mukaan.     Sairaanhoitajan tai 

terveydenhoitajan tutkinto. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa esittelyn mukaiset lisäykset 

sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehtoihin 

1.2.2018 lukien. 

 

 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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Valtuustoaloite tietokonetomografialaitteen hankinnasta 

 

557/02.08.00.00/2017 

 

KHALL § 404 Hallintojohtaja  

  

  Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuustossa 9.11.2017 oheisen 

aloitteen, jossa esitetään terveyskeskuksen yhteyteen hankittavaksi tietoko-

netomografialaitteisto. Ensi vuoden talousarvioon ei laitetta sisälly. Asiaa 

selvitettiin kunnanhallitukselle 20.11.2017 ensi vuoden talousarvion käsit-

telyn yhteydessä. Aloitteessa esitetään, että tulevan vuoden talousarvioon 

tehdään tarvittavat muutokset.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan 

lausunnon 31.1.2018 mennessä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveysjohtaja 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

SOTELTK § 6 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Kunnanhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoa oheiseen 

valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään hankittavaksi terveyskeskukseen tieto-

konetomografialaite. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyä varten val-

tuustoaloitteesta on pyydetty lausunnot Lapin sairaanhoitopiiriltä, johtavalta 

lääkäriltä, avohoidon johtajalta ja laitoshoidon johtajalta. Lisäksi lääkäritoi-

minnassa on tehty laajempi selvitys laitehankinnasta syksyllä 2017 sekä 

kustannusarvio. Lausunnot ja selvitykset ovat ohessa. 

 

 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 §:n mukaan perusterveydenhuollolla 

tarkoitetaan mm. kunnan järjestämää väestön terveystilan seurantaa, tervey-

den edistämistä, suun terveydenhuoltoa, päivystystä ja sairaanhoitoa. Perus-

terveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä kansanterveystyö. Eri-

koissairaanhoidolla tarkoitetaan mm. lääketieteen erikoisalojen mukaisia 

sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen ja hoitoon kuuluvia palveluja. Lain 7 a 

§:n mukaan terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteelli-

sesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sai-

rauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kun-

toutus. Palveluvalikoimaan ei kuitenkaan kuulu sellainen terveyden- ja sai-

raanhoidon toimenpide, tutkimus, hoito ja kuntoutus, johon sisältyy saavu-

tettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle 

tai terveydelle tai jonka vaikuttavuus on vähäinen ja jonka aiheuttamat kus-
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tannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoi-

dolliseen arvoon nähden. 

 

 Terveydenhuoltolain 24 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asuk-

kaiden sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyy mm. sairauksien tutkimus, lää-

ketieteellinen taudinmääritys, hoito sekä sairauksien ehkäiseminen. Sai-

raanhoito on toteutettava tarkoituksenmukaisella tavalla ja yhteistyöllä. 

Hoito toteutetaan avohoidossa silloin, kun se on potilasturvallisuus 

huomioon ottaen mahdollista. 

 

 Terveydenhuoltolain 33 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa 

alueellaan erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta väestön ja 

perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Shp:n ky on on velvollinen 

yhteistyössä perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan kanssa suunnittele-

maan ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto 

ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Koko-

naisuudessa on huomioitava erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoaminen 

tarkoituksenmukaisesti perusterveydenhuollon yhteydessä sekä erikoissai-

raanhoidon yksiköissä. Sairaanhoitopiirin on annettava alueensa terveyskes-

kuksille niiden tarvitsemia sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joita pe-

rusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. 

 

 CT -laite on röntgensäteisiin perustuva tietokonekerroskuvausmenetelmä. 

Tietokonetomografiatutkimukset ovat radiologian erikoisalan palveluja ja 

terveydenhuoltolain 3 §:n mukaisia erikoissairaanhoidon palveluja.  

 

 CT -laitteen hankinta edellyttää muutoksia sekä henkilöstöresursseissa että 

terveyskeskuksen fyysisissä rakenteissa. Terveyskeskuksessa on yksi rönt-

genhoitajan toimi ja se riittää nykyiseen toimintaan. CT -toiminnan järjestä-

miseksi tarvittaisiin kaksi uutta röntgenhoitajaa sekä sijainen poissaolojen 

ajaksi. Jos toiminta-aika olisi päivittäin klo 8-22, virka-aikaista työtä olisi 

kuitenkin vain 40 tuntia viikossa ja muu aika 58 tuntia olisi varallaoloa ja 

päivystystyötä. Potilasturvallisuuden näkökulmasta osaamisen ylläpito vaa-

tisi vuosittain kahden kuukauden koulutusjaksoa LKS:ssa sekä säännöllisiä 

kuvauksia jatkuvasti. Röntgenhoitajien rekrytointi olisi todennäköisesti on-

gelmallista, koska kaikille ei olisi koulutuksen mukaista työtä tarjolla riittä-

västi ja röntgenhoitajista on pula valtakunnallisesti. Fyysisten tilojen osalta 

toiminta vaatii säteilyturvallisen tilan joko sisätiloissa tai ulkona kontissa. 

 

 Ohessa on arvio CT -laitteen hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Lea-

sing -laitteen ja toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 395 500 euroa 

vuodessa. Lisäksi toiminnan perustamiskustannuksia arvioidaan olevan 

noin 37 000 euroa. Vuonna 2017 Lapin keskussairaalassa tehtiin inarilaisil-

le 531 CT-tutkimusta.(arvio kustannuksista 337 000 €/vuosi). Johtava lää-

käri ei ole arvioinut, kuinka paljon tutkimuksista siirtyisi keskussairaalasta 

Ivaloon, mutta erään CT-palvelua tarjoavan yrityksen mukaan LKS:n tutki-

mukset vähenisivät noin 55 prosenttia ja LKS:n tutkimuskustannukset olisi-

vat noin 146 000 euroa vuodessa. Lisäksi sama yritys on arvioinut, että tut-
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kimukseen ja seurantaan liittyvät osastojaksot keskussairaalassa vähenisivät 

216 000 eurosta 86 400 euroon (vähennystä 60 %). Näiden arvioiden mu-

kaan nykyiset kustannukset ovat 553 000 euroa/vuosi ja CT-laitteen ollessa 

Ivalossa 627 900 euroa/vuosi. Säästöjä ei siis suoraan syntyisi. Välillisissä 

kustannuksissa säästöä voisi tulla muutamista ehkäistyistä aivoinfarkteista, 

vähenevistä matkoista ja menetetyistä työajoista.  

 

 Mikäli Ivalossa aloitettaisiin CT-kuvaukset, tulisi sen tapahtua yhteistyössä 

Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan sai-

raanhoitopiirin kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitel-

ma yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa on sovittava mm. ku-

vantamispalveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä mm. perusterveyden-

huollon ja erikoissairaanhoidon kesken. Järjestämissuunnitelma hyväksy-

tään sairaanhoitopiirin ky:n valtuustossa. Lapin sairaanhoitopiirin ky:n val-

tuusto on 24.5.2017 hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-

suunnitelman vuosille 2017-2020. Kuvantamispalvelujen osalta suunnitte-

lussa ei ole huomioitu CT-toiminnan laajentamista Ivalon terveyskeskuk-

seen. Lshp:n oheisessa lausunnossa CT -laitteen hankintaa Ivaloon ei nähdä 

tarpeellisena. Lshp:n ky on tänä vuonna hankkimassa toista CT -laitetta ja 

tämä turvaa monipuolisen, taloudellisen ja tehokkaan CT-palvelun Lapissa. 

 

 Sote- ja maakuntauudistus on tulossa voimaan vuonna 2020. Lapin maa-

kunnan osalta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen arvioidaan vähene-

vän 12 miljoonalla eurolla vuodessa. Koska Lapin sairaanhoitopiiri ei ole 

Inarin kunnan CT- toiminnan kannalla, todennäköisesti tuleva maakunta-

kaan ei olisi sen kannalla. Näin ollen toimintaa olisi varmuudella vain sii-

hen asti, kun sote-palvelut siirtyisivät maakuntaan. Lyhyt sopimuskausi ai-

heuttaisi todennäköisesti vielä suuremmat kustannukset ja esim. röntgen-

hoitajien rekrytointi ja kouluttautuminen vaikeutuisi entisestään. 

 

 Inarin terveyskeskuksen perustehtävänä on järjestää  kuntalaisten peruster-

veydenhuolto terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Kun-

nan tulee turvata suurten kansantautien, mm. diabeteksen, sydän- ja veri-

suonitautien, astman ja allergian, keuhkosairauksien ja muistisairauksien 

ehkäisy ja hyvä hoito, nopea pääsy lääkärin vastaanotolle ja hoidon jatku-

vuus. Ehkäisyn ja hoidon tehostumisen myötä vakavat komplikaatiot 

vähenevät. Perustehtävään panostamisella ja sen laadukkaalla hoitamisella 

voidaan saavuttaa suurempi terveyshyöty. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittelyn ja oheisten lausuntojen pe-

rusteella esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että CT -laitetta ei hanki-

ta.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Päätös:  
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 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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Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut vuonna 2018 

 

352/06.07.04.02/2012 

 

SOTELTK § 7 Avohoidon johtaja 

 

 Valtion vuoden 2018 talousarviossa on varattu määräraha rintamaveteraa-

nien kotona asumista tukeviin palveluihin. Määrärahan jako perustuu kun-

nassa asuvien, palveluihin oikeutettujen rintamaveteraanien lukumäärään. 

Vuonna 2018 Inarin kunnan määräraha on 37 171,65 euroa.  

 

 Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee ol-

la Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilas-, 

rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Sotainva-

lidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 

10 %, eivät voi saada tästä määrärahasta myönnettäviä palveluita.  

 

 Rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on 

tukea monipuolisesti rintamaveteraanien kotona selviytymistä. Valtiokont-

torin myöntämän määrärahan tarkoituksena on tuottaa rintamaveteraaneille 

palveluita, jotka tukevat voimassa olevia kunnallisia palveluja. Päätökset 

vuoden 2018 määrärahoilla maksettavista palveluista tulee tehdä 

31.12.2018 mennessä. Vuoden 2018 puolella tehtyjen päätösten perusteella 

palveluita voidaan järjestää ja kustannuksia voidaan maksaa 31.7.2019 asti.  

  

 Kunta toimii rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden 

vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi joko tuottaa palvelut itse tai hankkia ne 

valitsemaltaan palveluntuottajalta. Määrärahan riittäessä myös palvelutalos-

sa tai tehostetussa palveluasumisessa asuva rintamaveteraani voi saada ko-

tona asumista tukevia palveluita. Nämä voivat olla esim. siivous-, ateria- tai 

kuljetuspalveluita.  

 

 Inarin kunnassa asuu tällä hetkellä 19 rintamaveteraania, joista sotainvali-

deja on yksi. Näin ollen edunsaajia on 18. Valtiokonttorin ohjeistuksen mu-

kaisesti Inarin kunnassa tehdään tammikuun aikana kaikille rintamaveteraa-

neille palvelutarpeen kartoitus ja sen pohjalta on laaditaan yksilölliset pal-

velusuunnitelmat.  

 

 Määrärahalla olisi tarkoituksenmukaista palkata hoiva-avustaja kokoaika-

työhön ajalle 1.2 - 31.12.2018. Hän avustaa rintamaveteraaneja asumiseen, 

hoitoon ja huolenpitoon sekä muihin jokapäiväiseen elämään liittyvissä 

asioissa. Hoiva-avustajan palkkauskustannukset ovat noin 21 200 euroa ja 

arvioidut matkakustannukset 2 000 euroa.  

  

 Muu osa määrärahasta, 13 971,65 euroa esitetään käytettäväksi rintamave-

teraanien kotisairaanhoitoon, ateriapalveluun, kuljetuspalveluihin, turvapu-

helinpalveluun, asiointipalveluun sekä kylätyöntekijän palveluihin yksilöl-

listen palvelusuunnitelmien mukaisesti.   
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 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että rintamaveteraanien kotona 

asumista tukevien palvelujen vuoden 2018 määrärahalla 

1. palkataan kokoaikainen hoiva-avustaja ajalle 1.2.-31.12.2018 ja 

2. tuotetaan rintamaveteraanien kotisairaanhoitoa, kotipalvelun 

tukipalveluja sekä kylätyöntekijän palveluja. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 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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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 18.12.2017-28.1.2018 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 8 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 18.12.2017-

28.1.2018. Lisäksi muut (mm. virkavapaudet, vuosilomat yms.) sosiaali- ja 

terveystoimen viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä 

viranhaltijoiden virkahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 22.-28.1.2018  sekä luettelo sa-

laisista päätöksista ajalta 18.12.2017-28.1.2018 jaetaan kokouksessa. 

 

 Jatkossa viranhaltijapäätöksiä ei tuoda erikseen sosiaali- ja 

terveyslautakunnalle tiedoksi, vaan Kuntalain 140 §:n ja kunnanhallituksen 

ohjeiden mukaisesti ne laitetaan nähtäväksi kunnan tietoverkkoon 

päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 

 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 § 9 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Ilmoitus 20.12.2017; Yksityisen ympärivuorokautisen 

sosiaalihuollon palvelujen toiminnan laajentaminen Pellon, 

Inarin, Sallan ja Enontekiön kuntiin / Posti Kotipalvelut Oy 

 Päätös 5.1.2018; Yksityisten terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / Lapin 

Terapiakolmio Oy, Rovaniemi 

2. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 

 Talousarvio 2018 taloussuunnitelma 2019-2020 ja palveluiden 

hinnat vuodelle 2018 

3. Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Kuntainfo 7/2017, 14.12.2017; Elatusapujen ja elatustukien 

määrät nousevat 1.1.2018 

 Kuntainfo 8/2017, 19.12.2017; Työntekijän ja opiskelijan 

rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi uuden tartuntatautilain 

mukaan  

4. Valtiokonttori 

 Ohje 20.12.2017; Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona 

asumista tukevat palvelut -ohjekirje kunnille 2018 

5. Valvira 

 Päätös; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, palvelualan laajennus / 

Tervassalon Päihdeklinikka Oy, Paihola 

 Päätös; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, vastaava johtaja / Tervassalon 

Päihdeklinikka Oy, Paihola 

 Ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 Ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan nimenmuutos ja mobiilikuvantamisyksiköiden 

sijoittuminen toimipaikkaan / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 

 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 § 10  

 

 Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 27.2.2018.  

 

  

 

 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 18.19. 

 


