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Talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2019 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ja 

erikoissairaanhoito 

 

498/02.06.01.05/2019 

 

SOTELTK § 1 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Vuoden 2019 toimintakertomus tulee toimittaa kunnanhallitukselle 

25.2.2020 mennessä. Ohessa sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 

toteutuminen, toimintakertomus ja henkilöstöosa vuodelta 2019. 

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuonna 2019 ja 

2. hyväksyy osaltaan ohessa olevan toimintakertomuksen ja 

henkilöstöosan vuodelta 2019 ja toimittaa sen kunnanhallitukselle. 

 

 

 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 Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Valtuustoaloite palvelusetelistä lapsiperheiden tueksi 

 

288/00.04.02/2019 

 

KHALL § 163 Hallintojohtaja 

 

 Keskustan valtuustoryhmä jätti oheisen valtuustoaloitteen valtuuston ko-

kouksessa 6.6.2019. Aloitteessa esitetään, että Inarin kunta järjestäisi lapsi-

perheille tilapäistä palvelua oman toiminnan lisäksi myös palvelusetelillä, 

eli kunta hyväksyisi yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt, joille se antaisi 

oikeuden tuottaa palveluja lapsiperheisen tilapäiseen kotipalvelun tarpee-

seen. 

 

 Lapsiperheiden kotipalvelu kuuluu sosiaali- ja terveyslautakunnan 

tehtäviin. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

1. siirtää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi 

2. edellyttää, että sosiaali- ja terveyslautakunta ilmoittaa kunnanhallituk-

selle 31.10.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on 

ryhdytty. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

SOTELTK § 69 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveysosaston valmistelu ruuhkautui valistussuman vuoksi 

syksyn 2019 aikana, joten valtuustoaloitetta ei ole ehditty valmistella 

kunnanhallituksen edellyttämässä ajassa. 

 

 Asiaa ehdittäisiin valmistella vuodenvaihteen ja alkuvuoden 2020 aikana ja 

samalla voitaisiin tavata mahdollisia toimijoita. 

 

 Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden 

perusteella suoritetusta toimenpiteistä.  

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta ehtisi käsitellä asian helmikuun 

kokouksessaan. 
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 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se jatkaa 

valtuustoaloitteen käsittelyaikaa 29.2.2020 saakka. 

 

 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 Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

  __________  

  

KHALL § 309 Hallintojohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää lisäaikaa valtuustoaloitteen käsittele-

miseksi 29.2.2020 saakka. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää edellyttää, että sosiaali- ja terveyslautakunta ilmoit-

taa kunnanhallitukselle 29.2.2020 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen 

johdosta on ryhdytty. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

SOTELTK § 2 Avohoidon johtaja 

 

  Inarin kunnassa lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään osana kotihoidon  

  toimintaa. Neuvolan perheohjaaja organisoi lapsiperheiden kotipalvelua  

  yhdessä kotihoidon henkiöstön kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelua  

  pystytään järjestämään suunnitellusti viikon sisällä palvelutarpeen  

  arvioinnista. Äkillisiin tarpeisiin voidaan tarjota palvelua vain silloin jos  

  henkilöstöresursseja on käytettävissä.  

 

  Etelä-Inarin alueella säännölliseen lapsiperhetyöhön on varattu   

  ½ lähihoitajan työaika. Ennalta tiedettyihin tarpeisiin resurssia 
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  voidaan lisätä, koska kaikkien kotihoidon lähihoitajien ja kodinhoitajien 

   toimenkuvaan on määritelty myös lapsiperhetyö. Pohjois-Inarin ja  

  Sevettijärven alueella ei ole määritelty lapsiperhetyölle erillistä työaikaa 

  vaan kotihoidon henkilöstö tekee lapsiperhetyötä osana kotipalvelun  

  toimintaa.  

  

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelitoimintaa säätelee Laki   

  sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Lain  

  tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla  

  asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja  

  edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinoelämän ja  

  yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.  

 

  Palvelusetelitoiminnan aloittaminen edellyttää palvelusetelilain 5 §:ssä  

  tarkoitettujen hyväksymiskriteerien asettamista palvelun tuottajille. Tämä  

  tarkoittaa sitä, että kunnan on laadittava sääntökirja, jolla kunta määrittelee  

  nämä em. kriteerit. Samalla kunta velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti  

  noudattamaan sääntökirjan määräyksiä.  

 

  Inarin kunnassa on laadittu palvelusetelin sääntökirja ikäihmisten  

  palveluille, mutta lapsiperhepalveluille tällaista sääntökirjaa ei ole laadittu.  

 

  Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

  Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

  1. laatia vuoden 2020 aikana lapsiperheiden kotihoidon saatavuuden          lisäämiseksi lapsiperheiden kotipalvelun sääntökirjan, jossa määritellään        palvelujen tuottajien hyväksymisen edellytykset, asiakkaan asema, 

  palvelusetelin arvo, myöntämisperusteet sekä muut palvelusetelilain        edellyttämän asiat.  

  2. saattaa tiedoksi kunnanhallitukselle toimenpiteet, joihin lautakunta on  

   ryhtynyt valtuustoaloitteen johdosta. 

 

  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 Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________ 
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Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut vuonna 2020 

 

SOTELTK § 3 Avohoidon johtaja 

  

 Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut perustuvat lakiin 

rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988), lakiin rintamaveteraanien 

kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/2019) sekä asetukseen 

rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988).  

 

 Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin 

palveluihin määrärahaa, jolla kuntien on määrä järjestää oman kuntansa 

rintamaveteraaneille kotona asumista tukevat palvelut. Vuonna 2020 Inarin 

kunnan määräraha on 35 000 euroa.  

  

 Kunta toimii rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden 

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

valitsemaltaan palveluntuottajalta tai järjestää palvelun palvelusetelillä.  

  

 Inarin kunnassa asuu tällä hetkellä kuusi rintamaveteraania, joilla 

valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan on oikeus kotona asumista tukeviin 

palveluihin. Heistä kolme asuu kotona ja kolme tehostetussa 

palveluasumisessa. Tammikuussa  2020 on tehty kotona asuville 

rintamaveteraaneille palvelutarpeen kartoitus ja heille palvelut tuotetaan 

yksilöllisten palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaisesti. Kotona asumista 

tukevia palveluita voidaan korvata kodin lisäksi myös asumispalveluihin 

kuten perhehoitoon, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.  

 

 Määrärahasta 17 048,60 euroa esitetään käytettäväksi palvelu- ja 

hoitosuunnitelman mukaisesti kotona asuvien rintamaveteraanien hoitoon ja 

huolenpitoon sekä muihin jokapäiväiseen elämään liittyviin asioihin. Näitä 

ovat kotihoito, omaishoito, tukipalvelut sekä omaishoitajien vapaapäivien 

kustannukset. Muu osa määrärahasta 17 951,40 euroa esitetään 

käytettäväksi tehostetussa palveluasumisessa asuvien rintamaveteraanien 

ateriapalveluihin ja tukipalveluihin.  

 

 Valtiokonttori lähettää  syyskuussa 2020 kunnille kyselyn mahdollisesta 

määrärahan täydennystarpeesta kunnille. Mikäli nyt myönnetty määräraha 

ei riitä, kunnalla on mahdollisuus hakea loppuvuodelle lisämääräraha 

tarpeenmukaisesti.  

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että rintamaveteraanien kotona 

asumista tukevien palveluiden vuoden 2020 määrärahalla tuotetaan 

esityksen mukaisesti 

1. rintamaveteraanien kotona asumiseen, hoivaan ja huolenpitoon sekä 

jokapäiväiseen elämään liittyviä palveluita 

2. tehostetun palveluasumisen piirissä oleville rintamaveteraaneille 

ateriapalveluita ja tukipalveluita 
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3. valtuuttaa avohoidon johtajan hakemaan tarpeenmukaisesti  

lisämäärärahaa valtiokonttorilta syksyllä 2020 em. palveluiden 

tuottamiseen.   

  

 

 

 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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Ympäristöyksikön viranomaispalveluista perittävät maksut 1.3.2020 lukien 

 

SOTELTK § 4 Ympäristöyksikön johtaja 

  

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ympäristöyksikön 

viranomaispalveluista perittäviä maksuja koskevan taksan edellisen kerran 

28.3.2017 § 15. 

 

 Ympäristöyksikön toimialoissa on tapahtunut merkittävä muutos 1.1.2020, 

kun ympäristönsuojelun viranomaistehtävät siirtyivät Arktisen Lapin 

ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi. 

 

 Em. muutoksen johdosta, ympäristöyksikön taksasta tulee poistaa 

ympäristönsuojelun maksut. Päivityksen yhteydessä todettiin, että taksa on 

muutenkin vanhentunut. 

 

 Ohessa päivitetty taksaluonnos, johon on tehty mm. seuraavat muutokset: 

 

 Ympäristönsuojelun taksa poistettu kokonaisuudessaan 

 Henkilötyötunnin omakustannushintaa  korotettu 60 €/h -->  

 70 €/h. 

 Tupakkalain mukaisia valvontamaksuja on korotettu lain  

 hengen mukaisesti. 

 Lisätty lainsäädännön mahdollistat maksut maaseutuhallinnon 

 osalta. 

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  

1. hyväksyy Inarin kunnan ympäristöyksikön viranomaispalveluista    

perittäviä maksuja koskevan päivitetyn taksan, 

2. päättää taksan voimaan tulosta siten, että se astuu voimaan 1.3.2020 

ja sitä sovelletaan em. päivämäärän jälkeen vireille tulleisiin asioihin, 

3. kumoaa Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.3.2017 hyväksymän 

maksutaksan. 

 

 Uusi taksa astuu voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo-Nissilä  

    puh. 0400 662510  

    __________
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Epidemiaselvitystyöryhmän nimeäminen 

 

SOTELTK § 5 Ympäristöyksikön johtaja 

  

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 251/2007 3 §:ssä määrätään, että 

kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä tartuntatautien vastusta-

misesta kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa sovittava 

elintarvike- ja talousvesivälitteisten epidemioiden selvitystyön 

järjestämisestä.  

  

 Kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee nimetä talousvesi- ja 

elintarvikevälitteisten epidemioiden selvittämistä varten työryhmä.  

  

 Selvitystyöryhmään tulee kuulua: 

1. johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä ni-

metty tartuntataudeista vastaava lääkäri 

2. terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö 

3. elintarvikelaissa /23/2006) ja terveydensuojelulaissa (764/1994) tar-

koitettu valvontaa johtava virkamies 

4. kunnan virkaeläinlääkäri 

5. kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija 

6. alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja 

 

 Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen var-

mistamiseksi. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on 2.10.2012 § 56 nimennyt Inarin kuntaan 

tartuntatautien johtoryhmän. Työryhmän kokoonpano on em. asetuksessa 

määriteltyä laajempi, koska tehtäviin on sisällytetty elintarvike- ja 

talousvesivälitteisten epidemioiden lisäksi myös muut epidemiat.  

 

 Tartuntatautien johtoryhmään nimetyistä henkilöistä suuri osa vaihtunut, 

joten työryhmän kokoonpano on päivitettävä. Samalla esitetään, että 

työryhmän nimi muutetaan tartuntatautien johtoryhmästä 

epidemiaselvitystyöryhmäksi. 

  

 Inarin Lapin Vesi on ilmoittanut, että kohdan 6 mukaiseksi vesihuollosta 

vastaavan tahon edustajaksi voidaan nimetä Paulus Lepistön ja varalle 

Marko Tervaniemen.   

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. kumoaa Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.10.2012 § 56 

hyväksymän tartuntatautien johtoryhmän 

2. nimeää epidemiaselvitystyöryhmään seuraavat henkilöt: 

 johtava lääkäri Outi Liisanantti, varalla tk-lääkäri Hanne Karakorpi 

 tartuntatautiyhdyshenkilö Marjo Onnela, varalla sh Maria Pehkonen 

 ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo 

 kunnaneläinlääkäri / valmiuseläinlääkäri Marja Nuorgam. 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

1/2020 11 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 5 18.02.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 terveydensuojelustarkastaja Paula Niskala  

 vuodeosaston osastonhoitaja Maija Valjakka, varalla Päivi 

Suonnansalo 

 vesihuollon edustajana Paulus Lepistö, varalla Marko Tervaniemi  

 Johtoryhmän puheenjohtajana toimii epidemiasta riippuen joko johtava 

lääkäri tai ympäristöyksikön johtaja. Epidemiaselvitystyöryhmä vastaa 

STM:n asetuksen 251/2007 mukaisten tehtävien lisäksi myös 

infektiosairauksien diagnostiikasta ja hoidosta, epidemioiden hallinnasta ja 

sairaalahygieniasta. 

 

 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 Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Inarin kunnan saamen kielistrategia / Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 

 

132/00.01.01.01/2018 

 

SOTELTK § 6 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Kunnanhallitus asetti 18.3.2019 valtuustoaloitteen myötä työryhmän 

saamen kielistrategian laatimiseksi yhteistyössä Enontekiön, Sodankylän ja 

Utsjoen kuntien, Saamelaiskäräjien ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 

kanssa. 

 Strategiatyön tavoitteena oli kartoittaa saamenkielisten palvelujen tila sekä 

määritellä tavoitteet ja keinot, joilla saamenkielisten palvelujen asemaa 

parannetaan. Kielistrategian laatimiseen saatiin oikeusministeriöltä 

avustusta 18 000 euroa ja avustuksella palkattiin hanketyöntekijä neljäksi 

kuukaudeksi. 

 

 Hanketyöntekijän valmistelemassa oheisessa saamen 

kielistrategialuonnoksessa on taustaosio, strategiatyön toteutuksen esittely, 

kuntien yhteinen osuus, kuntakohtaiset osuudet sekä kuntien käyttöön 

tarkoitettu kielellisten oikeuksien seurantaindikaattorit. 

Kielistrategiatyöryhmä on osaltaan hyväksynyt kielistrategian 

jatkokäsittelyyn jokaisessa kunnassa. Jokainen kunta päättää itse 

kielistrategian hyväksymisestä.  

 

 Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.2 2020 käsitellyt asiaa. 

Kielistrategiassa esitetään kuntien yhteisiä toimenpide-ehdotuksia sekä 

kunta- ja toimialakohtaisia toimenpide-ehdotuksia. Kunnanhallitus on 

pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa lausumaan mahdollisuuksistaan 

toteuttaa esitettyjä toimenpiteitä tai tehdä muutosesityksiä ennen 

kielistrategian lopullista hyväksymistä. Lausunnossa tulee ottaa kantaa sekä 

kuntien yhteisiin että kuntakohtaisiin toimenpide-ehdotuksiin. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja  antaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta 

lausunnot ja esitykset, mikäli ne eivät sisällä linja- tai periaateratkaisua, 

jolloin niistä päättää lautakunta ( Hallintosääntö 32 §, sos. ja terv. 

lautakunnan toimivalta 5 §). Tässä tapauksessa lausunnon antaa lautakunta. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja on valmistellut lausuntopohjan, joka 

täydennetään ja käsitellään lautakunnan kokouksessa. Lausuntoesitys on 

päätösesityksen liitteenä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. keskustelee kokouksessa lausuntoesityksestä, 

2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan täydentämään/korjaamaan          

lausuntoa kokouksessa esiin nousseilla seikoilla ja allekirjoittamaan    

lausunnon lautakunnan puolesta, sekä 
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3. valtuuttaa toimittamaan lausunnon kunnanhallitukselle     

jatkotoimenpiteitä varten. 

     

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan osallistuminen 

 

87/00.04.01/2020 

 

SOTELTK § 7 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Valtioneuvosto on 16.1.2020 hyväksynyt asetuksen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosille 2020-

2023. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää em. vuosille valtion 

avustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja kokeiluhankkeille ja 

toiminnan käynnistämishankkeille.Tällaisia hankkeita ovat mm. kunkin 

maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteinen perusterveyden- 

huollon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuus, jolla 

toimeenpannaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmaa. 

 

 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman keskeiset tavoitteet 

ovat: 

1. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja oikea-aikaisuus. 

2. Painotusten siirtäminen ennakoivaan ja ehkäisevään työhön. 

3. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus. 

4. Sote palvelujen yhteentoimivuus ja liittymäpinnat muihin 

palveluihin. 

5. Kustannusten kasvun hillitseminen. 

 

 Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan 

hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Lapin maakunnan alueelle 

on tarkoitus hakea yhtä laaja hankekokonaisuutta, johon osallistuvat myös 

alueen molemmat sairaanhoitopiirit.  

 

 Valtion avustuksen kokonaissumma on noin 70 miljoonaa euroa vuonna 

2020. Lapin alueen osuus on 3,83 %:a  kyseisestä summasta, eli noin 2,7 

miljoonaa euroa. Hankkeen hakijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen 

kuntayhtymä ja valmistelusta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus.  

 

 Hankkeen alustavaa valmistelua on tehty joulukuusta 2019 lähtien. 

Perusterveydenhuollon yksikkö teki tuolloin mm. kuntakierroksia, johon 

Inarissa osallistui viranhaltijoiden lisäksi valtuuston ja kunnanhallituksen 

puheenjohtajistoa. Tämän lisäksi asiaa on valmisteltu alueen yhteisessä 

työkokouksessa 29.1.2020 Rovaniemellä. Kokoukseen osallistui paikan 

päällä noin 130 viranhaltijaa ja luottamushenkilöä eri kunnista, sekä etänä 

vielä useita muita henkilöitä. 

  

 Työskentelypäivässä yhteisen työskentelyn kautta valittiin maakunnalliset 

kehittämistarpeet. Keskeisinä kehittämistarpeina nousi esille:  

 - Alueellinen yhteistyö 

 - Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 - Saamelaisten palvelut 

 - Tietojärjestelmät 
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 Seuraava työkokous on 17.2.2020, jolloin tilaisuuteen osallistuu 

aamupäivän aikana myös sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru. 

 

 Hankkeen ensimmäinen hakuaika piti päättyä alunperin 28.2.2020, mutta se 

on siirtynyt päättymään 31.3.2020. 

 

 Päätösesityksen liitteenä on valmistelun yhteydessä työstettyä 

taustamateriaalia, josta löytyy myös keskeisiä Lapin alueelta esille 

nousseita kehittämistarpeita. 

 

 Sote-valmistelu päättyi hallituksen eroon keväällä 2019 ja tuolloin 

raukesivat myös Sote-valmisteluun liittyvät päätökset sosiaali- ja 

terveyslautakunnan osalta. 

 

 Sote-valmistelu lähtee tällä hallituskaudella liikkeelle ns. perustason 

palvelujen kehittämisestä, josta yhtenä esimerkkinä on nyt 

valtionavustuksella rahoitettava Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus-

ohjelma.  

 

 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeen lisäksi on 

käynnistymässä rakenneuudistusta valmisteleva hanke, johon on 

valtakunnan tasolla käytettävissä on noin 120 milj. euroa (vuosille 2020-

2021). Tällä hankkeella on tarkoitus rahoittaa toimenpiteitä, jotka tukevat 

sote-uudistuksen valmistelua mm. tietoteknisiä ratkaisuja, saamenkielisiä 

palveluja jne. Tämänkin hankkeen hakijana toimii Kolpeneen 

palvelukeskuksen kuntayhtymä ja valmistelusta vastaa Pohjois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus. 

 

 Inarin kunnan tulisi olla mukana molemmissa alueen kehittämishankkeissa 

ja sitä kautta vaikuttaa oman palvelurakenteensa kehittämiseen. 

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua 

1. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeeseen ja 

2. Rakenneuudistusta valmistelevaan hankkeeseen. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 9.12.2019-16.2.2020 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 8 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 9.12.2019-

16.2.2020. 

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

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 10.2.-16.2.2020  sekä luettelo 

salaisista päätöksistä ajalta 9.12.2019-16.2.2020 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.  

    

    

  Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 9 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Valtionkorvaushakemus lääkärin yleislääketieteen 

erityiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 

2. Attendo Aurora 

 Toimintakertomus 2019  

 Toimintasuunnitelma 2020 

3. Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Kuntainfo 8/2019, 5.12.2019; Toimeentulotuen perusosa 2020 

 Kuntainfo 9/2019, 9.12.2019; Elatusapujen ja elatustukien 

määrät nousevat 1.1.2020 

4. Valvira 

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / Pihlajalinna 

Terveys Oy, Tampere 

 Päätös; lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

/ Gasellin Hammaslääkärit Oy, Helsinki 

 Ilmoitus; ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Gasellin Hammaslääkärit Oy, 

Helsinki 

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttamine, uusi toimipaikka / Oulun 

Sydänkeskus Oy, Oulu 

 Päätös 27.1.2020; lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / KlKbone Oy, Helsinki 

 Ilmoitus 27.1.2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / KlKbone Oy, Helsinki 

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 Päätös; Attendo Suomi Oy konsernin vanhustenhuollon 

asumispalveluja tuottavien yhtiöiden toiminnan valvonta 

 

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

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  

    

   

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

1/2020 18 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 10 18.02.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 10  

 

 Lapin sairaanhoitopiirin edustajien tapaaminen 21.1.2020 merkittiin 

tiedoksi. 

 

 ------------ 

 

 Seuraavan kokouksen ajankohta 
 Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 28.4.2020, klo 16.00. 

 

 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.18. 
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 Muutoksenhakuohje 
 

 

Muutoksenhakukiellot 
 

Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee 

 kuntalain 91 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai 

 työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. 

 

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

Oikaisuvaatimus 

 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 

 

Pykälät: 

 

 

Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan. 

 

Pykälät: 

 

Seuraavaiin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 

 

Pykälät: 
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Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus 
 

Oikaisuvaatimusohje 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 

muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös  

välittömästi vaikuttaa (asianosainen)  

 kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä  

ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa katsotaan 

asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta 

näytetä. 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti  

nähtäväksi. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisu- 

vaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnalle  

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111  

aukioloaika:  klo 9.00 - 15.00. 

 

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

mailto:inari@inari.fi
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 se, millaista oikaisua vaaditaan 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 

yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää sosiaali- ja terveysosaston 

hallintosihteeriltä. 

 

Posti- ja käyntiosoite  Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 

Sähköposti  inari@inari.fi 
Faksi   016 662 628 

Puhelin   040 188 7111 

                 aukioloaika                                        klo 9.00 - 15.00. 

mailto:inari@inari.fi

