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Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen hyväksyminen 1.7.2018 alkaen

SOTELTK § 25 Avohoidon johtaja

 Perhehoito on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä huolehtii kunta
sosiaalihuoltolain 14 § mukaan. Perhehoidon tavoite ja toteutustavat on
määritelty perhehoitolaissa. 

 Inarin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ikäihmisten perhehoidon
toi min ta oh jeen 28.5.2013. Sosiaalihuoltolaki uudistui vuonna 2014 ja per-
he hoi to la ki vuonna 2015, joten toimintaohjeen uusiminen on ajan koh tai nen.

 Ikäihmisten per he hoi toa voidaan tarjota henkilölle, kun omassa kodissa
asuminen ei ole mah dol lis ta tai henkilön kannalta tarkoituksenmukaista.
Perhehoito voi olla jat ku vaa tai ti la päis tä, osa- tai ympärivuorokautista
hoitoa ja huolenpitoa per he hoi ta jan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. 

 Perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten kun ta toteuttaa
ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toi min ta oh jees sa
kuvataan perhehoidon keskeiset käsitteet, perhehoidon to teu tus ta,
korvauksiin liittyviä periaatteita, perhehoitajan asemaa sekä tuen muo to ja ja
niiden toteutusta. 

 Oheinen toimintaohje on laadittu yhteistyössä Pohjoisimman Lapin Leader
ry:n Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä -hankkeen toimijoiden kanssa. Toi-
min ta oh jeen tavoitteena on palvella kaikkia perhehoidon osapuolia: kuntaa,
per he hoi toon tulevaa ikäihmistä ja hänen omaisiaan sekä perhehoitajaa.
Toi min ta oh jees sa mainitut perhehoidon palkkiot vuodelle 2018 on hy väk-
syt ty so si aa li- ja  terveyslautakunnassa 19.12.2017.  

 Inarin kunnassa ikäihmisten perhehoidosta vastaa avohoidon johtaja
yhdessä laitoshoidon johtajan ja kotihoidon palveluohjaajan kanssa.
Toistaiseksi kunnassa ei ole ikäihmisten perhekotia. Inari on mukana
Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä -hankkeessa ja yhteistyössä heidän
toimijoiden kanssa järjestettiin perhehoitajuudesta kiinnostuneille
henkilöille perhehoitajavalmennus keväällä 2018 ja sen suoritti hyväksytysti
viisi inarilaista henkilöä.  

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy oheisen ikäihmisten perhehoidon
toi min ta oh jeen 1.7.2018 alkaen. 

 Päätös:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja

terveysjohtajan päätösehdotuksen. 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti
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    puh. 040 522 1214. 



Inarin kunta Epävirallinen
päätösluettelo

4/2018 56

Kunnanhallitus § 80 26.03.2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 26 22.05.2018

Ptk:n tarkastus

Vetoomus Inarin kunnan päättäjille ja viranhaltijoille Inarin kk:n ikäihmisten
palveluasumisesta

130/10.03.02/2018

KHALL § 80 Hallintojohtaja

  Ennen 15.3.2018 valtuuston kokousta jätettiin kuntaan oheinen Inarin kun-
nan päättäjille ja viranhaltijoille osoitettu vetoomus Inarin kk:n ikäihmisten
pal ve lu asu mi ses ta. Siinä esitetään vaikutettavaksi siihen, että Inarin kunta
ra ken tai si tai rakennuttaisi mahdollisimman pian ikäihmisille tarkoitettuja
asun to ja myös Inarin kirkonkylälle. 

 Kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2018 - 2020 on Ti la pal-
ve lu-lii ke lai tok sen investointiohjelmassa 2019 varattu 100 000 euron mää-
rä ra ha. Määrärahalla on tarkoitus kartoittaa Inarin kk:n ikäihmisten vuok ra-
ta lo hank keen toteuttamisvaihtoehdot myös yksityisenä hankkeena ja mah-
dol li se na yhteistyöhankkeena. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
 Kunnanhallitus päättää

1. ilmoittaa aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle, että kunnan talous- ja
toi min ta suun ni tel mas sa on varauduttu ikäihmisten vuokratalohankkeen
sel vit tä mi seen

2. pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Ti la pal ve lu-lii ke lai-
tok sen lausunnot 29.5.2018 mennessä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:
 Kunnanhallitus päättää
  2.  pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan, Ti la pal ve lu-lii ke lai tok-

sen ja Inarin Vuokra-asunnot Oy:n lausunnot 29.5.2018 mennessä.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja eh do-
tuk sen muutoksen.  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta, 
  Tilapalvelu-liikelaitos, 
  Inarin Vuokra-asunnot Oy

  Tiedoksi:   aloitteen 1. allekirjoittaja
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
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  __________

SOTELTK § 26 Sosiaali- ja terveysjohtaja

 Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.3.2018 § 80 päättänyt pyytää
oheisesta aloitteesta lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, Tilapalvelu
-liikelaitokselta ja Inarin Vuokra-asunnot Oy:ltä. 

 Kunnan talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020 investointiosassa on
Tilapalvelu -liikelaitokselle varattu 100 000 euron määräraha vuodelle 2019
Inarin kirkonkylän ikäihmisten vuokratalohankkeen
toteuttamisvaihtoehtojen kartoittamiseen. 

 Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia asumispalveluja ovat tuettu
asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Tuetussa
asumisessa ikäihminen asuu itsenäisesti ja hän saa tarpeelliset asumista
tukevat palvelut kotiinsa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa
järjestettävää asumista ja palveluja, kuten hoiva- ja hoitopalveluja sekä
ateriapalveluja. Tehostetussa palveluasumisessa hoidon ja huolenpidon
tarve on ympärivuorokautista.  

 Sosiaali- ja terveystoimessa on vuosina 2012 ja 2015 selvitetty Inarin
kirkonkylän ikäihmisten asumistarpeita. Selvitysten perusteella todettiin,
ettei ikäihmisten vuokra-asuntoja ollut tarpeen lisätä Inarin kirkonkylällä,
mutta asiaa tulee seurata.

 Sosiaali- ja terveystoimessa on lausuntoa varten tehty huhtikuussa 2018
kysely kaikille 75 vuotta täyttäneille Pohjois-Inarin asukkaille. Kysely
lähetettiin 189 henkilölle ja heistä 111 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti
oli 59 %. Vastaajille tarjottiin myös mahdollisuutta haastatteluun, mikäli
kyselyn täyttäminen tuntui hankalalta. Avohoidon johtaja Mirja Laiti on
tehnyt kyselyn tuloksista oheisen raportin. 

 STM:n laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi yhtenä suosituksena on, että ikäihmisten asumisen ja
palvelujen ratkaisuja suunniteltaessa noudatetaan normaaliuden periaatetta
niin, että iäkkäiden asunnot ovat mahdollisimman usein tavanomaisessa
asuntokannassa. Ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollisuuksia
tulee edistää mm. uudistamalla kotiin tuotavien palvelujen valikkoa
asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeen perusteella. Asuinympäristöjä
kehitetään esteettömiksi ja turvallisiksi sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
tukeviksi.
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 Oheisen raportin perusteella voidaan todeta, että suurin osa Pohjois-Inarin
ikäihmisistä on tyytyväisiä tämän hetkiseen asumismuotoonsa. Vastausten
perusteella voidaan arvioida, että 4-5 henkilöä tarvitsee ikäihmisten
rivitaloasumista viiden vuoden sisällä ja 7 henkilöä tarvitsee
palveluasumista 3-5 vuoden sisällä.

 Inarin kirkonkylällä järjestetään kotipalvelua pääasiassa arkisin
virka-aikaan tarpeen mukaan. Virka-ajan ulkopuoliselle kotipalvelulle on
ollut tarvetta vain satunnaisesti. Ikäihmisten palvelutarpeiden lisääntyessä
on mahdollista lisätä kotipalvelun palveluja Inarin kirkonkylällä. Myös
teknologiaa voidaan hyödyntää kotihoidon palveluissa. 

 Toukokuun alkupuolella Inarin Vuokra-asuntojen Inarin kirkonkylän
asunnonhakijoista kaksi oli ikäihmisiä. Yleisesti ottaen Inarin kirkonkylällä
on ollut vuokra-asuntojen tarvetta jo pidempään.

 Talous- ja toimintasuunnitelmassa oleva investointimääräraha tulisi käyttää
vuokra-asuntojen suunnitteluun, joista ainakin osa olisi esteettömiä ja
ikäihmisille tarkoitettuja. Samalla suunnittelussa tulisi huomioida
yhteisölliset, ikäihmisten päivätoimintatilat ja mahdollisesti kotipalvelun
toimistotilat.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että

talous-ja toimintasuunnitelmassa oleva investointimääräraha vuodelle 2019
käytetään Inarin kirkonkylän vuokra-asuntojen suunnitteluun huomioiden
ikäihmisten tarpeet.

 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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Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit Inarissa vuonna 2017

SOTELTK § 27 Avohoidon johtaja

 Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kotikäynti kuuluu vanhuspalvelulain
 (980/2012) mukaisiin väestön hyvinvointia edistäviin palveluihin, joita kun-

tien on järjestettävä asukkailleen. Jokaisella ihmisellä on vastuu oman hy-
vin voin nin ja terveyden ylläpitämisessä. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan
vel vol li suus on huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden,
toi min ta ky vyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa sekä iäkkäiden hen-
ki löi den tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisessa. 

 Hyvinvointia ja terveyttä edistävien kotikäyntien tavoitteena on tukea ikään-
ty nei den kotona selviytymistä, vahvistaa heidän omatoimisuuttaan voi ma-
va ra läh töi ses ti sekä antaa palveluohjausta. Kotikäynti tarjotaan kaikille niil-
le kotona asuville, kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville kuntalaisille, jotka
ei vät ole säännöllisen kotihoidon tai palveluasumisen piirissä. Hyvinvointia
edis tä vän kotikäynnin ydin on iäkkään kanssa käytävä keskustelu, jonka ai-
ka na pohditaan yhdessä iäkkään kuntalaisen nykyistä tilannetta ja kes kus tel-
laan tulevista palvelutarpeista. Nämä kotikäynnit lisäävät kuntalaisten osal-
li suut ta ja vaikutusmahdollisuuksia, koska haastatteluiden myötä pal ve lui-
den järjestäjä saa tietoa ikäihmisten palvelutarpeista voidakseen suunnitella
pal ve lui ta ikäihmisten tarpeet ja kunnan voimavarat huomioiden. 

 Vuonna 2017 kotikäynnillä tapahtuvan haastattelun piiriin kuului 51 kun ta-
lais ta ja heistä 48 osallistui haastatteluun. Kaksi haastattelujoukkoon kuu lu-
vaa eivät kokeneet kotikäyntiä tai haastattelua tarpeelliseksi ja yhtä ei ta voi-
tet tu useista yrityksistä huolimatta. 

 Avohoidon johtaja on tehnyt oheisen selvityksen vuoden 2017 haas tat te lu-
jen pohjalta. Haastatteluiden tulokset otetaan huomioon suunniteltaessa ikä-
ih mis ten palveluita Inarin kunnassa. 

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

Päätös:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi.

  Lisätietoja:  Avohoidon johtaja Mirja Laiti
    puh. 040 844 5627. 
  __________
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Valtuustoaloite kielistrategian laatimisesta Inarin kuntaan

132/00.01.01.01/2018

KHALL § 77 Hallintojohtaja 

  Kolme valtuutettua jätti valtuustossa 15.3.2018 oheisen aloitteen, jossa he
esit tä vät, että kunta ryhtyisi laatimaan kielistrategiaa. 

Kunnanjohtajan ehdotus:
  Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan ja

si vis tys lau ta kun nan lausunnot 29.5.2018 mennessä. 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta,
  sivistyslautakunta

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

SOTELTK § 28 Sosiaali- ja terveysjohtaja

 Kunnanhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja si vis tys lau-
ta kun nal ta lausunnot 29.5.2018 mennessä valtuustoaloitteeseen kie li stra te-
gian laatimisesta. 

 Saamen kielilaissa (1086/2003) on säädetty saamelaisten oikeudesta käyttää
omaa kieltään mm.kunnan palveluja käytettäessä. Viranomaisilla on vel vol-
li suus toteuttaa ja edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Oi keus mi nis te-
riön julkaiseman Saamebarometri 2016 (Oikeusministeriön julkaisu
39/2016) mukaan saamenkielisten oikeudet saamenkielisiin palveluihin to-
teu tu vat yleisesti ottaen heikosti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 Inarin sosiaali- ja terveyspalveluissa pyritään aktiivisesti tarjoamaan pal ve-
lu ja saamen kielellä. Henkilöstöä on ohjattu aina varmistamaan asi ak kaal-
ta/po ti laal ta haluaako hän palvelua saamenkielellä. Saamenkielen taitoisten
am mat ti hen ki löi den saatavuus on kuitenkin pitkäaikainen haaste, koska hei-
tä ei ole riittävästi saatavilla. Myöskin tulkkipalvelun saatavuus ina rin saa-
men ja koltansaamen kielillä voi olla vaikeaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
hen ki lös tös tä 10-13 prosenttia puhuu jotain saamenkieltä eli heitä on suu-
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rin  piir tein  samassa suhteessa kuin saamenkielisiä asukkaita Inarissa. Oi-
keus mi nis te riöl tä on vuosittain haettu valtionavustusta henkilöstön saa men-
kie len opintoihin. Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen ja -kulttuurin
osaa mi sen kehittämistä myös muulla tavoin. Sosiaali- ja terveysministeriö
myön tää vuosittain valtionavustusta saamenkielisten sosiaali- ja ter veys pal-
ve lu jen turvaamiseen. 

 Valtuustoaloitteessa esitetään, että kunnan kielistrategiassa kartoitetaan saa-
men kie lis ten toimintojen ja palveluiden tila sekä määritellään tavoitteet ja
kei not, joilla tavoitteisiin päästään. Kielistrategiassa on mahdollista huo-
mioi da myös muita kieliä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 jul-
kai se mas sa toimenpideohjelmassa saamen kielen elvyttämiseksi suositeltiin
toi men pi tee nä viranomaisille ja muille julkisyhteisöille, joita saamen kie li-
la ki koskee, että ne valmistaisivat omaa toimintaansa koskevan saamen kie-
len toimintasuunnitelman.

 Kielistrategian laatiminen voi edesauttaa saamenkielisten palvelujen suun-
ni tel mal lis ta kehittämistä Inarin kunnan alueella. 

 Saamelaiskäräjät ovat vuonna 2016 laatineet Saamelaisten sosiaali- ja ter-
veys alan kehittämisohjelman 2016-2019, joka on laadittu saamelaisväestön
tar pei den näkökulmasta. Kehittämisohjelman tavoitteena on mm. saa me-
lais ten omakielisten ja kulttuuriin perustuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen
laa dun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen sekä yh den ver tai suu-
den toteutuminen palvelutuotannossa. Kehittämisohjelman tavoitteissa ja
toi men pi teis sä on paljon yhdyspintoja nyt esitettyyn kielistrategiaan. Oli si-
kin järkevää, että mikäli kunta laatii kielistrategian, se tehtäisiin yh teis työs-
sä ainakin Saamelaiskäräjien ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että

kun nas sa laaditaan kielistrategia yhteistyössä muiden asiantuntijatahojen,
kuten Saamelaiskäräjien ja Saa me lais alu een koulutuskeskuksen 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. 
  __________   
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Valtuustoaloite röntgenlaitteen hankinnan valmistelemiseksi kunnan eläinlääkärin vastaanotolla
käytettäväksi

133/02.08.00.00/2018

KHALL § 78 Hallintojohtaja 

  Vihreiden valtuustoryhmän useat valtuutetut jättivät valtuustossa 15.3.2018
ohei sen aloitteen, jossa esitetään, että kunta ryhtyisi valmistelemaan rönt-
gen lait teen hankintaa kunnan eläinlääkärin vastaanotolla käytettäväksi.

 Kunnanjohtajan ehdotus:
  Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan

lau sun non 29.5.2018 mennessä.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta
  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen, 
      puh. 0400 317 552 
  __________

SOTELTK § 29 Ympäristöyksikön johtaja

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.3.2018 § 78 päättänyt pyytää sosiaali-
ja terveyslautakunnan lausunnon valtuustoaloitteeseen röntgenlaitteen han-
kin nan valmistelemiseksi kunnan eläinlääkärin vastaanotolla käytettäväksi.

 Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 7 §:n mukaan kunta järjestää alueellaan
mm. peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkäriavun. Saman lain 3
§:n 4 kohdan mukaan peruseläinlääkäripalvelulla tarkoitetaan eläin lää kä ri-
pal ve lua, jota annetaan eläinlääketieteellisen yleistutkimuksen tai kliinisen
tut ki muk sen perusteella eläintenpitopaikoissa tai tavanomaisissa eläin lää kä-
rin vastaanottotiloissa, ei kuitenkaan eläimen pitämistä hoidettavana eläin-
lää kä ri avun antamista tai siihen liittyvää tutkimusta varten. Saman lain 3
§:n 5 kohdan mukaan kiireellisellä eläinlääkäriavulla tarkoitetaan äkillisesti
ja vakavasti sairastuneen tai vahingoittuneen eläimen eläinlääketieteellistä
yleis tut ki mus ta tai kliinistä tutkimusta, ensiavun luonteisia hoi to toi men pi-
tei tä ja eläimen lopettamista eläinsuojelullisin perustein.
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 Kunnallista peruseläinlääkäripalvelua suunnataan ennen kaikkea en nal ta eh-
käi se vään toimintaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa ja edis-
tä mi ses sä. Eri kotieläimille suoritettavat terveystarkastukset kuuluvat pe rus-
eläin lää kä ri pal ve luun. Kunnan velvollisuus ei ole järjestää eläinlääkäriä
prak tiik ka teh tä viin, joissa vaaditaan erityispätevyyttä tai -koulutusta. 

 Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvaa sairaanhoitoa on kliinisesti sairaiden
eläin ten perustutkimus, hoitotarpeen arviointi ja hoito tai lähettäminen jat-
ko hoi toon. Peruseläinlääkäripalveluun kuuluvat kirurgiset leikkaukset niiltä
osin, kun leikkauksia peruseläinlääkärikoulutuksella pystytään suorittamaan
ta van omai sis sa vastaanottotiloissa, hoitotiloissa ja eläinsuojissa ilman eri-
tyis työ vä li nei tä. Pieneläinpraktiikassa varusteisiin kuuluvat ultraäänilaite,
elekt ro to mi, eläinvaaka, säädettävät toimenpide- ja leikkauspöydät sekä va-
lai si met ja kaikki normaalit tutkimusvälineet sekä instrumentit. Rönt gen-
lait teis to / -kuvaukset eivät kuulu peruseläinlääkäripalveluihin.

 Kiireellisellä eläinlääkäriavulla tarkoitetaan ensiaputasoista toimintaa, jol la
py ri tään hoitamaan eläimen henkeä ja hyvinvointia uhkaavat tapaukset ja
var mis ta maan, että potilaan tila ei kohtuuttomasti heikkene sen odottaessa
vir ka-ai ka na annettavia palveluja. Ensiaputasoisina toimenpiteinä pidetään
esi mer kik si haavan ompelemista, shokin hoitoa, synnytysapua, vakavien tu-
leh dus ten hoitoa sekä kivunlievitystä esimerkiksi murtumien ja muiden ki-
vu liai den tilojen yhteydessä sekä loukkaantuneen eläimen valmistelua jat-
ko hoi toon kuljettamista varten. Kiireellisellä eläin lää kä rin avul la tar koi te-
taan myös eläimen lopettamista eläinsuojelullisin pe rus tein. Rönt gen tut ki-
muk set eivät sisälly ensiaputasoiseen toimintaan.

 Maakuntauudistuksessa eläinlääkintähuolto (eläinlääkäripalvelut) siirtyy
maa kun nan tehtäväksi. Julkisia palveluja mitoitettaessa otetaan huomioon
yk si tyis ten eläinlääkäripalveluiden tuottajien alueella tarjoamat palvelut.
Pe rus eläin lää kä ri pal ve lua ei tarvitse järjestää muita kotieläimiä kuin hyö ty-
eläi miä varten, jos palvelua on alueella muutoinkin saatavilla. To den nä köi-
ses ti  esim. pieneläinpäivystys keskitetään muutamaan pisteeseen huo mioi-
den maakunnan koko ja po ti las mää rät. Päivystyspisteet varustetaan tar koi-
tuk sen mu kai sil la tiloilla, vä li neil lä ja henkilöstöllä tai palvelut hankitaan
os to pal ve lu na yksityiseltä pal ve lun tuot ta jal ta. Keskitetyn päivystyspisteen
va rus te ta so voi olla lain vaa ti muk sia laajempi eli varusteisiin voi kuulua
mm. röntgenlaitteisto ja riit tä vä laboratoriovarustus.

 Lapin alueella eläinlääkinnän röntgenlaitteisto on tällä hetkellä Sodankylän,
Kit ti län ja Kolarin vastaanotoilla, joten tilanne on jo nyt hyvä maa kun nal li-
ses ti. 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, ettei

Ina rin kunnan eläinlääkintähuoltoon hankita röntgenlaitteistoa.
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely:
 Lautakunta halusi lisätietoa mm. röntgenlaitteen tarpeesta ja kustannuksista

lausuntoa varten.

Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu ehdotus:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lisäaikaa

lausunnon antamiseen 31.8.2018 asti tarkemman selvityksen tekemiseksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
Päätös:

 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja
terveysjohtajan muutetun päätösehdotuksen. 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti
    puh. 040 522 1214. 
  __________ 
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Työterveyshuollon raportti vuodelta 2017 / MedInari Oy

299/06.00.00/2012

SOTELTK § 30 Sosiaali- ja terveysjohtaja

 Työterveyshuoltopalvelujen voimassa olevan ostopalvelusopimuksen mu-
kaan palveluntuottaja MedInari Oy sitoutuu kalenterivuosittain 31.3. men-
nes sä raportoimaan lain asettamissa rajoissa Inarin kunnalle niistä työn an ta-
jis ta, jotka ovat hankkineet työterveyshuoltopalvelut MedInari Oy:ltä. Ra-
por toin nin tulee sisältää sopimusten määrän, sopimusten piirissä olevien
työn te ki jöi den määrät, käyntimäärät sekä työpaikkaselvitysten määrät ja
käyn nit.

 MedInari Oy:n raportti on ohessa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee MedInari Oy:n raportin vuodelta

2017 tiedoksi.

Päätös:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi MedInari Oy:n raportin vuodelta

2017 tiedoksi.

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti
    puh. 040 522 1214. 
  __________ 
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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 26.3.-20.5.2018 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

SOTELTK § 31 Hallintosihteeri

 Ohessa on luettelo sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirto-oikeu-
den perusteella tehdyistä vi ran hal ti joi den pää tök sis tä ajalta 26.3.-13.5.2018.

 Lisäksi muut (mm. virkavapaudet, vuosilomat yms.) sosiaali- ja terveystoi-
men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-
kahuoneissa virka-aikana.

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 14.5.-20.5.2018  sekä luettelo
salaisista päätöksista ajalta 26.3.-20.5.2018 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

SOTELTK § 32 Hallintosihteeri

1. Aluehallintovirasto
 Ilmoitus 11.4.2018; Ilmoituksenvaraisten yksityisten

sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Pilvikka Harju Oy, Sinettä
2. Sosiaali- ja terveysministeriö
 Kuntainfo 6/2018, 12.4.2018; Sikiön RhD-määritykset
 Kuntainfo 8/2018, 17.4.2018; Lapsiperheiden kotipalvelut ja

lastensuojelun käsittelyajat
3. Attendo Aurora
 Toimintakertomus 2.3.2018; Attendo Aurora toimintakertomus

2017
 Toimintasuunnitelma 6.3.2018; Attendo Aurora

toimintasuunntelma 2018
4. Valvira
 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista

koskeva luvan muuttamien, vastaava johtaja / DRA Consulting
Oy, Vantaa

 Päätös; yksityisen terveydenuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen, toimipaikka / Hammas Hohde Oy,
Kuopio

 Kirje 24.4.2018; Unohtuiko elintoimintojen seuraaminen?
 Ilmoitus;  yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan

alkamisesta / WellSaid Oy, Toivala
 Päätös; Lupa yksityisen terveyenhuollon palvelujen antamiseen /

WellSaid Oy, Toivala
 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista

koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / VIP Capital Oy,
Kuopio

 Päätös 30.4.2018; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, vastaava johtaja /
Terveyden Tuottajat Oy, Helsinki

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskeva luvan muuttaminen, uusia toimipaikkoja / Debora Oy,
Helsinki

5. Merikratos
 Raportti; Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2017 Inarin

kunnanhallitukselle
6.  Lastensuojelulain 77 §:n mukaisten itsenäistymisvarojen

tarkastus vuodelta 2017

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi.
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 Päätös:
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tietoon.

 Lisätietoja:  Hallintosihteeri Susanna Kukkala
    puh. 040 732 1901 
    __________
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Muut keskusteltavat asiat

SOTELTK § 33 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja ilmoitti siirtyvänsä hallintojohtajan sijaiseksi
1.9.2018. Sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisena toimii laitoshoidon johtaja
Jaakko Seppänen.

 Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen maanantaina 27.8.2018 klo 16
Männikön palvelukodissa. Klo 15 tutustuminen uusittuihin tiloihin.

 Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.35.


