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Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirja päätettiin yksimielisesti tarkastaa kokouksessa. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  
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Valtuustoaloite etäturvakodin perustamisesta Inarin kuntaan 

 

292/10.03.02/2020 

 

KHALL § 155 Hallintojohtaja 

 

 Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustossa 11.6.2020 oheisen aloitteen. 

Aloitteessa esitetään, että Inarin kunta selvittää keinot perustaa etäturvako-

din paikkakunnalle ja osallistuu THL:n avaamaan rahoitushakuun uusien 

turvakotien ja etäturvakotien perustamiseksi.  

 

 THL valitsee avoimen haun kautta tarpeellisen määrän turvakotipalvelujen 

tuottajia siten, että eri puolilla maata on saatavilla riittävästi turvakotipalve-

luja. Hakijana voi olla sekä yksityinen että julkinen palveluntuottaja. Hake-

mukset on toimitettava 15.9.2020 mennessä. Turvakodin etäyksikkö on yk-

sittäinen asiakaspaikka tai yksittäisiä asiakaspaikkoja, jotka on sijoitettu toi-

minnassa olevan, ympärivuorokautisen sosiaali- ja terveyspalvelun yh-

teyteen. Turvakodin etäyksikkö on tarkoitettu ratkaisuksi harvaan asuttujen 

alueiden turvakotipalvelujen tarpeeseen. Turvakodin etäyksikön perusta-

mista Inarin kuntaan on aiemminkin selvitetty yhteistyössä Lapin ensi- ja 

turvakoti ry:n kanssa, mutta sopivaa ja edellytykset täyttävää tilaa 

toimintaan ei löytynyt. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää  

1. siirtää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi 

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

selle 30.9.2020 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on 

ryhdytty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

SOTELTK § 24 Sosiaalityön johtaja 

 

 Lähipalveluna tarjottavat palvelut ovat pääsääntöisesti kannatettavia ja 

tehokkaita. Etäturvakodin perustamiseksi Inarin kuntaan on kuitenkin 
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otettava huomioon asiakkaan tilanteeseen ja työskentelyn mahdollisuuksiin 

liittyviä asioita. Turvakotiin hakeutuva ihminen on poikkeuksellisessa ja 

haavoittuvassa tilanteessa. Väkivaltaisessa ja manipulatiivisessa suhteessa 

on usein eletty vuosia ja siitä lähtevä osapuoli joutuu tasapainoilemaan 

tunteidensa kanssa. Väkivaltaisesta suhteesta irrottautuminen vaatii hyvin 

paljon voimavaroja ja sisua, eikä tiiviistikään kohdennettu tuki takaa aina 

suotuisaa  lopputulosta. 

 

                     Pienellä paikkakunnalla ihmiset tuntevat pääsääntöisesti toisensa ja avunha-

keminen on huomattavasti haastavampaa verrattuna isoon kaupunkiin. 

Etäturvakotiin hakeutuminen omalla paikkakunnalla voi olla asiakkaalle 

myös riski. Aloitteessa mainittu "huomaamaton siirtyminen turvakotiin" ei 

ole Inarin kokoisessa kunnassa mahdollista.Väkivallan tekijä käyttää 

poikkeuksetta manipulointia päästäkseen uhrin lähelle uudestaan ja 

houkutellakseen hänet takaisin. Väkivallan tekijän olisi myös helppoa 

tavata uhria, kun etäturvakodin osoite olisi kaikkien tiedossa. 

 

 Sosiaalityön kokemuksen mukaan väkivallan uhri on kyseisessä tilanteessa 

äärimmäisessä ristiriitatilanteessa ja tarvitsee jatkuvaa tukea itsetuntonsa 

vahvistamiseksi ja saadakseen elämänhallintansa kuntoon. Sosiaalityön 

näkemyksen mukaan väkivallan uhri tarvitsee riittävää välimatkaa 

väkivallan tekijään. Tutuista kuvioista ja elämäntilanteesta irtaantuminen 

on ehdottoman tärkeää avun tarjoamisen ja muutoksen aikaansaamisen 

kannalta.  

 

 Rovaniemellä sijaitseva turvakoti on sosiaalityön näkemyksen mukaan 

toimiva ratkaisu juuri etäisyytensä vuoksi. Perheen arjen muuttaminen on 

perusteltua ja siellä muutostyö käynnistyy tehokkaammin kuin omalla 

paikkakunnalla. Väkivallan uhrin tarvitsema  tiivis ammatillinen tuki tulee 

myös olla lähityöskentelyä, jossa väkivallan uhri tulee aidosti kohdatuksi. 

Verkossa annettu akuuttituki ei väkivaltaisesta suhteesta paenneelle ole 

riittävää, vaikka jatkotyöskentely voikin tapahtua verkon kautta. 

Sosiaalityön näkemyksen  mukaan Inariin suunniteltu etäturvakoti ei ole 

tarpeellinen. 

 

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

1. se ei perusta etäturvakotia Inarin alueelle ja 

2. ilmoittaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että 

1. se ei perusta etäturvakotia Inarin alueelle ja 

2. ilmoittaa päätöksensä kunnanhallitukselle tiedoksi. 
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  

 

    

    

   

 

KHALL § 169 Hallintojohtaja 

Liite 10 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää merkitä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 

tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 Käsittely: 

 Anne Tuovila ehdotti Jari Huotarin ja Miia Kärnän kannattamana, että aloi-

te palautetaan uudelleen valmisteluun.  

 

Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus,  

puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin  

toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:  

Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos  

"ei" voittaa, on Tuovilan ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväk-

syttiin yksimielisesti.  

    

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä: 4 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Ää-

nestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 10.  

  

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Tuovilan ehdotuksen.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus päätti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteluun. 

 

 Toimeksi:   sosiaali- ja terveyslautakunta 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

SOTELTK § 43 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan palauttaa asian uudelleen 

valmisteluun. 
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 Asian uudelleen valmisteluun ovat osallistuneet sosiaalityön johtaja ja 

sosiaali- ja terveysjohtaja. Valmistelun yhteydessä on kuultu Ivalon 

alakoulun ja yläkoulun rehtoreita, varhaiskasvatusjohtajaa ja Lapin 

poliisilaitokselta komisario Jaakko Mäkelää. 

 

 Ensi- ja turvakotipalveluille on keskimäärin tarvetta alle 5 kertaa vuodessa. 

Nykyinen toimintamalli on toimiva ja palvelu järjestyy sosiaalipäivystyksen 

kautta joustavasti myös virka-ajan ulkopuolella. 

 

 Koulujen ja varhaiskasvatuksen näkemyksen mukaan varhaiskasvatuksen 

tai koulun käynnin järjesteleminen sujuu nykyisessä toimintamallissa 

sujuvasti. 

 

 Poliisin näkemyksen mukaan estettä etäturvakodin perustamisesta Ivaloon 

ei turvallisuusnäkökulmasta ole. Poliisi näkemyksen mukaan tilat pitäisivät 

kuitenkin olla asialliset ja välittömästi käytössä olevat. 

 

 

 

 Alueella ei ole sopivia tiloja etäturvakodin käyttöön tällä hetkellä. Asian 

uudelleen valmistelun yhteydessä on kartoitettu myös varhaiskasvatuksen 

käytössä olevia tiloja.  

 

 Uudelleen valmistelun pohjalta ei ole löytynyt uusia perusteita alueelliseen 

ensi- ja turvakodin perustamiselle Ivaloon. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. se ei perusta etäturvakotia Inarin alueelle ja 

2. ilmoittaa päätöksensä kunnanhallituksen 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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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Pelastakaa Lapset ry 

 

433/05.17.03/2020 

 

SOTELTK § 44 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

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

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

2011. Yksityisten sosiaalipalveluista annetun lain mukaan yksityisen 

palveluntuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista 

toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, oleellista muuttamista 

tai lopettamista, kirjallinen ilmoitus sen kunnan sosiaalihuollosta 

vastaavalle toimielimelle, jossa palveluja tuotetaan. 

 

 Valviran ja aluehallintoviraston ohjeiden mukaan sosiaalipalvelujen 

tukipalvelutoiminnasta ilmoitus jätetään kuntaan käsiteltäväksi. Kunnan 

lausunnossa otetaan kantaa siihen, täyttääkö ilmoituksenvarainen 

palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt 

edellytykset. Rekisteröitävien palvelujen osalta kunta lähettää ilmoituksen 

aluehallintovirastoon Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi. Kotipalvelun tukipalveja 

ei rekisteröidä Valveriin. Ilmoituksenvaraisen palvelun rekisteröivä 

viranomainen on siten kunkin alueen aluehallintovirasto.  

  

 Pelastakaa Lapset ry on toimittanut 24.7.2020 päivätyn ilmoituksen 

kuntakohtaisesta täydennyksestä aiempaan vuonna 2012 tehtyyn 

rekisteröintiin.   

 

 Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu lastensuojelujärjestö, joka 

työskentelee lasten oikeuksien puolesta laadukkaan ammatillisen työn, 

lapsipoliittisen vaikuttamisen ja auttamisen kautta. Yrityksen kotipaikka on 

Helsinki. Pohjois-Suomen aluejohtajana toimii laillistettu sosiaalityöntekijä 

Anne Karppinen.  

 

 Pelastakaa Lapset ry on toimittanut ilmoituksen yksityisten 

sosiaalipalvelujen tuottamisesta ( kuntakohtainen täydennys), jossa on 

liitteenä  palvelukuvaukset tukiperhetoiminnasta, perhehoidosta, lasten 

yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta, adoptioneuvonnasta ja lastensuojelun 

edunvalvonnasta sekä 2.6.2020 päivitetty omavalvontasuunnitelma. 

 

 Pelastakaa Lapset ry:n ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista 

annetussa laissa säädetyt edellytykset. 

 

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen 

hallintosihteerin virkahuoneessa ennen kokousta. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  
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1. toteaa, että Pelastakaa Lapset ry:n ilmoitus täyttää yksityisistä 

sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset ja  

2. saattaa päätöksensä edelleen tiedoksi Lapin aluehallintovirastolle. 

 

 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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Pesulapalvelujen ostosopimus 

 

SOTELTK § 45 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Inarin kunnan sosiaali- ja terveysosaston, Ruokapalveluliikelaitoksen ja 

Inarin kiinteistöt Oy:n sopimus tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluista on 

päättynyt 31.10.2020. Sopimuksessa käytettiin myös optiovuodet 2019-20. 

 

 Korona-pandemian aiheuttamien ylimääräisten kiireiden vuoksi 

tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluja ei ole ehditty kilpailuttaa 

suunnitellussa aikataulussa. 

 

 Tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluiden osalta on esitetty Lindström Oy:lle, 

että sopimusta voitaisiin jatkaa suorahankintana 30.4.2021 saakka, jotta 

kilpailutus ja päätöksenteko saataisiin asianmukaisesti hoidettua. 

  

 Markku Saari Lindström Oy:ltä on 21.10.2020 päivätyllä sähköpostilla 

ilmoittanut, että sopimuksen jatkamiselle 30.4.2021 saakka suorahankintana 

nykyisillä ehdoilla ei ole esteitä heidän puoleltaan.  

 

 Tulevasta järjestelystä on tiedotettu Ruokapalveluliikelaitosta ja Inarin 

Kiinteistöt Oy:tä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jatkaa Lindström Oy:n kanssa 

sovittua tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluita koskevaa sopimusta 

suorahankintana nykyisillä ehdoilla 30.4.2021 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.  

    __________  
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Vastaavan terveyskeskushammaslääkärin nimeäminen 

 

317/01.01.01.01/2020 

 

SOTELTK § 46 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Inarin kunnassa ei varsinaisesti ole vastaavan hammaslääkärin virkaa. Suun 

terveydenhuollon yksiköllä tulee olla nimettynä vastaava hammaslääkäri. 

Vastaavaksi hammaslääkäriksi voidaan nimetä laillistettu hammaslääkäri. 

 Nimeämisestä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. 

 

 Vastaavan hammaslääkärin tehtävä vapautui irtisanoutumisen johdosta 

elokuussa 2020. Siitä lähtien tehtävää on hoidettu sijaisjärjestelyin. Tällä 

hetkellä tehtävää hoitaa terveyskeskushammaslääkäri Juha Lindroos 

31.12.2020 saakka. 

 

 Hammaslääkäri Juha Lindroos on valittu terveyskeskushammaslääkärin 

virkaan 1.10.2020 alkaen toistaiseksi. Lindroos on antanut suostumuksensa 

vastaavan hammaslääkärin tehtävän hoitamiseen. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä terveyskeskushammaslääkäri 

Juha Lindroosin vastaavan hammaslääkärin tehtävään 1.1.2021 alkaen 

toistaiseksi. 

  

 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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Täsmennys esitykseen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta vuodelle 2021 

 

548/02.05.01.00/2019 

 

SOTELTK § 47 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on 6.10.2020 37 § päätöksellään hyväksynyt 

esityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen 

tarkoitetusta valtionavustuksesta vuodelle 2021. 

 

 Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga on 

4.11.2020 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt täsmennyksiä Sevettijärven 

alueen koltansaamenkielisen kotipalvelutyöntekijän työaikaan ja Etelä-

Inarin saamenkielisen kylätyöntekijän palkkakustannuksiin. 

 

 Pyynnöstä todetaan, ettei Sevettijärven koltankielisen lähihoitajan työajan 

muuttamisesta ole tehty päätöksiä ja se on esityksen mukainen. 

 

 Etelä-Inarin saamenkielisen kylätyöntekijän palkkakustannuksiin on 

valmisteluvaiheessa jäänyt ylimääräinen kuluerä, joka on nyt poistettu. 

 

 Korjauksen jälkeen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 414 927 € 

(ennen korjausta 417 435 €). Arvioitu tulorahoitus on edelleen 16 800 

euroa. Kunnan rahoitus osuus on 136 065 € (136 692 €). Haettava 

valtionosuus 262 062 € (263 943 €). 

 

 Korjatut tiedot on toimitettu sähköpostilla Anne Länsman-Maggalle 

10.11.2020. Korjattu esitys on päätösesityksen liitteenä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tehdyt täsmennykset tiedokseen. 

 

 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.  

    __________  

 

  

 Kokous keskeytettiin 16.45-17.00      
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 48 17.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Oikaisuvaatimus toimeentulotukipäätökseen / Salainen JulkL 24§:n 1 mom. 25 kohta 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 49 17.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen, kadonneen esineen korvaaminen / Salainen JulkL 

24§:n 1 mom. 25 kohta 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 50 17.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 5.10.-15.11.2020 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 50 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 5.10.-

15.11.2020. 

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

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 9.-15.11.2020  sekä luettelo 

salaisista päätöksistä ajalta 5.10.-15.11.2020 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.  

 

 Emilia Nieminen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän pykälän 

käsittelyn  ja päätöksenteon ajaksi klo 17.14-17.16. 

 

 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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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 51 17.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 51 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Päätös; valtionkorvaus lääkärin yleislääketieteen 

erityiskoulutuksesta  aiheutuneisiin kustannuksiin 

 Ilmoitus; yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen 

toimintayksikön lopettaminen / Inarin vanhusten ja eläkeläisten 

tukiyhdistys ry, Ivalo 

2. Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Päätös; poikkeusluvasta ympärivuorokautisen 

perusterveydenhuollon päivystykselle 31.12.2024 asti / Ivalon 

terveyskeskus 

3. Valvira 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan toimintakuntien lisääminen / Medical Revolution 

Oy, Villähde 

 Päätös; toiminnan valvonta / Validia Oy 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja  

toimipaikkojen nimenmuutos / Stella Kotihoito Oy (ent. Posti 

Kotipalvelut Oy) 

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, osoite / EMA Finland Oy, 

Helsinki 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen / Silmäasema Optiikka Oy, Helsinki 

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / Outloud Oy, 

Tampere 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen / Outloud Oy, Tampere 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen / Oulun Omalääkäri Oy, Oulu 

 Ilmoitus; yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja 

toimipaikan nimenmuutos / Highly Effective Fysio Oy, 

Tampere 

 Päätös; yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen / FinnHEMS Oy, Vantaa 

 

 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.  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 51 17.11.2020 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 52  

 

 Seuraava kokous 15.12.2020 klo 16.00 kunnantalolla. 

 

 Lautakunta ei järjestä lautakunnan jouluruokailua tänä vuonna. 

 -------- 

 

 Lautakunnalle tuotiin tiedoksi sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestön 

toimesta huoli kehitysvammahuollon palvelujen tilasta Inarin kunnassa. 

 

 Keskusteltiin asiasta. Pyydetään laitoshoidon johtaja Katriina Halmeaho ja 

vs. kehitysvammahuollon ohjaaja Anu Puustinen selvittämään tilannetta 

15.12.2020 kokoukseen. 

 --------- 

 

 Keskusteltiin Korona-virukseen liittyvästä testaustilanteesta ja 

näytteenottoon liittyvästä työvoimapoliittisesta koulutuksesta. 

 --------- 

 

 Keskusteltiin jonotilanteesta eri palveluihin. 

 --------- 

 

 Keskusteltiin talousarvion toteumasta lokakuun lopussa. 

 --------- 

 

 Keskusteltiin tulevasta rakennetyöskentelystä. Lautakunta pyysi 

kiinnittämään huomiota nykyistä toimivamman sijaisten rekrytointimallin 

luomiseen ja tarvittaessa määräaikaisten työ-/virkasuhteiden 

vakinaistamiseen. 

 --------- 

 

 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 17.57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


