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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 28.04.2020 klo 16:00 - 18:24 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja 

 Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja 

 Fofonoff Sergei Kp jäsen 

 Hannola Janne jäsen 

 Kemppainen Tiitu jäsen 

 Parviainen Raimo jäsen 

 Yliluoma Satu jäsen 

 

Poissa olleet jäsenet Palokangas Reijo II varapuheenjohtaja 

 Nieminen Emilia jäsen 

   

Muut saapuvilla olleet Seppänen Jaakko toimialajohtaja, esittelijä 

 Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 23.4.2020. 

 

Asiat 11 - 18 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan päätettiin yksimielisesti tarkastaa kokouksessa. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Eira Oikarinen  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

 

  

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 7.5.-22.5.2020. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala
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Talousarvion toteutuminen 31.3.2020 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ja erikoissairaanhoito 

 

SOTELTK § 11 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Ohessa tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ja erikoissairaanhoidon 

 talousarvion toteutuminen 31.3.2020. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Merkitään tiedoksi. 

 

 

 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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Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tarkoitetun 

valtionavustuksen tarpeesta vuodelle 2022 

 

176/02.05.01.00/2020 

 

SOTELTK § 12 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi 

tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta saamelaisten kotiseutualueella. Tätä 

tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää 

saamelaisalueen kunnilta vapaamuotoisia esityksiä vuodelle 2022 

kustannusarvioineen 30.4.2020 mennessä. 

 

 Ohessa esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden 

turvaamiseen osoitetun valtionavustuksen tarpeesta vuodelle 2022. 

Esityksessä on nykyiset hankkeet huomioituna kunta-alan sopimusten 

kustannusvaikutukset sopimuskaudella 2019-2020.  

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy oheisen esityksen saamenkielisten 

sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseen osoitetun 

valtionavustuksen tarpeesta vuodelle 2022. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi oheisen esityksen saamenkielisten 

sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseen osoitetun 

valtionavustuksen tarpeesta vuodelle 2022. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  

  

 

    

    

   

 

Jakelu Saamelaiskäräjät  
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Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021 - 2023 ja talousarviota vuodelle 

2021 varten / Lapin sairaanhoitopiiri 

 

178/00.04.01/2020 

 

SOTELTK § 13 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 §:n mukaan jäsenkunnille on 

varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja 

taloussuunnitelmaan valmisteluvaiheessa. 

 

 Sairaanhoitopiiri pyytää kuntien esityksiä ja lausuntoja kuntayhtymän 

toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista 

vuosina 2021-2023. Esitykset tulee toimittaa 30.6.2020 mennessä. 

 

 Oheisen lausunnon on valmistellut johtava lääkäri Outi Liisanantti. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymälle oheisen johtava lääkäri Outi Liisanantin lausunnon 

talousarviota 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 varten. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymälle oheisen johtava lääkäri Outi Liisanantin lausunnon 

talousarviota 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 varten. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  

  

  

    

    

   

 

 

 

Jakelu Lapin sairaanhoitopiiri  
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Kunniamerkkiehdotukset vuonna 2020 / Sosiaali- ja terveysosasto 

 

144/01.02.03.00/2020 

 

SOTELTK § 14 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Lapin aluehallintovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön pyyntöjen mukaisesti 

ehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettäviksi kunniamerkeiksi. 

 

 Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 

pyytää 30.4.2020 mennessä kunniamerkkiehdotukset niiden kuntien ja 

kuntayhtymien palveluksessa olevien  henkilöiden ja luottamusmiehien 

osalta, jotka ovat ansioituneet nimenomaan sosiaalitoimen ja 

terveydenhuollon ja työsuojelun tehtävissä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
 Sosiaali- ja terveysjohtaja antoi ehdotuksen kunniamerkin saajasta 

kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hakea kunniamerkkiä 

xxx. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  

 

  

    

    

   

 

Jakelu Lapin aluehallintovirasto  
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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 17.2.-26.4.2020 / Sosiaali- ja terveysosasto 
 

SOTELTK § 15 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 17.2.-26.4.2020. 

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

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 20.-26.4.2020 sekä luettelo 

salaisista päätöksistä ajalta 17.2.-26.4.2020 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. 

 

 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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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 16 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Kirje 23.1.2020; Kehitysvammaisten henkilöiden 

itsemääräämisoikeuden tukemista ja rajoitustoimenpiteiden 

käyttöä koskevien ohjeiden toimittamisesta Lapin 

aluehallintovirastolle 

 Päätös 25.2.2020; Valtionkorvaus lääkärin yleislääketieteen 

erityiskoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin 

2. Oikeusministeriö 

 Päätös 25.3.2020; Päätös myönnetystä valtionavustuksesta 

Saamen kielilain soveltamisesta koituvista kuluista 

3. Saamelaiskäräjät 

 Pöytäkirja 1/2020, 26.3.2020; Inarin kunnan tiliselvitys 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi 

osoitetun valtionavustuksen käytöstä vuonna 2019 

4. Valvira 

 Päätös; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / KM 

Terveyspalvelut Oy, Helsinki 

 Päätös; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, palvelualojen laajennus / 

Coronaria Terameri Oy, Oulu 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Safety Medical Finland Oy, Lohja 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta / Safety Medical Finland Oy, Lohja 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Subvia Oy, Helsinki 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta / Subvia Oy, Helsinki 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / UniDoc Oy, Vantaa 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta / UniDoc Oy, Vantaa 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Medical Revolution Oy, Villähde 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta / Medical Revolution Oy, Villähde 

 Ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen / 

Terapisti Oy, Oulu (ent. Terapiapaja Oy) 

 Ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen / 

Hohde Group Oy, Kuopio 

5.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 

 Pyyntö 23.3.2020; Selvityspyyntö Inarin kunnan menettelyä 

kotihoidon tukipalvelujen tarjoamisessa 
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 Selvitys; Inarin kunnan vastine selvityspyyntöön 

6. Salainen JulkL 24 § 25 

 Hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus 

 

 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:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 17  

 Hyvinvointikoordinaattori Verena Kortelainen esitteli Hyte-toimintaa 

kokoukselle. Kokous keskeytettiin esittelyn ajaksi klo 16.08-16.55. 

 

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

  

 Sosiaali- ja terveysjohtaja antoi kokoukselle lyhyen katsauksen alueen 

koronatilanteesta.  

 

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

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja antoi kokoukselle lyhyen katsauksen sosiaali- ja 

terveysosaston varautumisesta mahdolliseen tulvatilanteeseen.  

 

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

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina  

 25.8.2020 klo 16.00. 
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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 
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 - Tietojärjestelmät 

 

 

 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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SOTELTK § 18 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Molempien hankkeiden hakuaikaa on jatkettu vallitsevasta korona-

tilanteesta johtuen 30.4.2020. 

 

Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeen valmisteluun liittyen 

kuntia on pyydetty priorisoimaan kehittämiskohteita. Kaikkia työryhmän 

valmistelussa olevia kokonaisuuksia ei voida sisällyttää lopulliseen 

hakemukseen rajallisista resursseista johtuen. Liitteenä Inarin kunnan esitys 

kehitettävistä kokonaisuuksista (Liite1). Esityksen valmisteluun ovat 

osallistuneet sosiaali- ja terveysosaston vastuuhenkilöt. 

 

Rakenneuudistusta käsittelevän hankkeen valmistelun yhteydessä ovat 

valtion avun periaatteet täsmentyneet (Liite 2). Myönnettävän 

valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen 

valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Näin kuntien pitäisi 

varautua osallistumaan hankkeen rahoitukseen tietyllä euromääräisellä 

omavastuuosuudella. Liitteenä olevan alustavan laskeman mukaisesti 

summa olisi 4 194 euroa v. 2020 ja 20 845 euroa v. 2020 (Liite 3).  

Vuoden 2020 omavastuuosuus varataan vuoden 2021 talousarvion 

valmistelun yhteydessä. 

 

Rakennehanke ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hanke 

nivoutuvat tosiinsa siten, että rakennehankkeen puolelta on tarkoitus tuottaa 

rakenteellisia ratkaisuja mm. investointeja Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus-hankkeen toteuttamiseen. 

 

Kuntia on pyydetty valmistelutyöryhmän toimesta  ilmoittamaan 

sitoutumisensa hankkeisiin viimeistään 31.5.2020 mennessä. 

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee hankkeiden valmistelutilanteen tiedokseen 

2. hyväksyy Rakenneuudistus-hankkeen osalta omavastuujärjestelyn ja 

3. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan laatimaan tarvittaessa vielä 

erillisen sitoutumisilmoituksen hankkeisiin osallistumisesta. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

Päätös:  
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 

1. merkitä hankkeiden valmistelutilanteen tiedoksi 

2. hyväksyä Rakenneuudistus-hankkeen osalta omavastuujärjestelyn ja 

3. valtuutti sosiaali- ja terveysjohtajan laatimaan tarvittaessa vielä 

erillisen sitoutumisilmoituksen hankkeisiin osallistumisesta. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 7 18.02.2020 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 18 28.04.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  

 

 

Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 18.24.   
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Ptk:n tarkastus 

 

  


