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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 23.02.2021 klo 16:00 - 18:13 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja 

 Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja 

 Tervaniemi Henna II varapuheenjohtaja, poistui klo. 18.10 

 Hannola Janne jäsen 

 Kemppainen Tiitu jäsen 

 Parviainen Raimo jäsen 

 Yliluoma Satu jäsen 

 

Poissa olleet jäsenet Fofonoff Sergei Kp jäsen 

 Nieminen Emilia jäsen 

   

Muut saapuvilla olleet Alenius Hannu kunnanhallituksen edustaja 

 Seppänen Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 

 Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 18.2.2021. Saatettiin tietoon 

hallintojohtajan ohje esteellisyydestä tiedoksi saatettavissa asioissa. 

 

Asiat 1 - 8 

 

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 4.3.2021. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala
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Etelä-Inarin alueen kylissä 
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4 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Sosiaalialan 

asiantuntijapalvelut Katja Regina 
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5 Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 14.12.2020 - 21.2.2021 / 
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6 Tiedoksi saatettavat asiat 12 
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Talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2020 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ja 

erikoissairaanhoito 

 

492/02.06.01.05/2020 

 

SOTELTK § 1 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Vuoden 2020 toimintakertomus tulee toimittaa kunnanhallitukselle 

26.2.2021 mennessä. Ohessa sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 

toteutuminen, toimintakertomus ja henkilöstöosa vuodelta 2020. 

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuonna 2020 ja 

2. hyväksyy osaltaan ohessa olevan toimintakertomuksen ja 

henkilöstöosan vuodelta 2020 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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Yleisten tilojen kalustehankinnnan (Koti Pohjoinen Oy:n asunnot) 2021 investointimäärärahan 

muutosesitys / Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

131/02.02.00.00/2020 

 

SOTELTK § 2 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Vuoden 2021 investointiohjelmaan on varattu alun perin 20 000 euroa 

yleisten tilojen kalustehankintoihin (Koti Pohjoinen Oy:n asunnot).  

 

 Koti Pohjoinen Oy:n tiloihin ei ole sijoittumassa Inarin kunnan kotihoidon 

toimintaa, joten myöskään tarvetta yleisten tilojen kalustamiselle ei ole. 

 

 Talousarvion investointiosassa määrärahat myönnetään toimielimille, jotka 

voivat päätöksillään siirtää käyttämättömiä määrärahoja tai muuttaa niiden 

käyttötarkoitusta sellaisten ennalta arvaamattomien investointien 

kattamiseksi, joiden kustannukset eivät ole korkeampia kuin varattu 

määräraha. 

 

 Kotihoidon toiminta on keskittynyt Koivikon palvelukeskuksen tiloihin. 

Koivikon yleisten tilojen kalusteet ovat merkittäviltä osin alkuperäisiä ja ne 

eivät kaikilta osin vastaa enää nykyisten asukkaiden tarpeisiin. 

 

 Yleisten tilojen kalustamiseen varattu määräraha olisi edellä mainituista 

syistä perusteltua siirtää alkuperäisen kohteen sijaan käytettäväksi Koivikon 

Palvelukeskuksen yleisten tilojen kalustamiseen. 

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää muuttaa vuodelle 2021 yleisten tilojen 

kalustehankintaan (Koti Pohjoinen Oy:n asunnot) varatun 20 000 euron 

investointimäärärahan käyttötarkoitusta siten, että se voidaan käyttää 

Koivikon palvelukeskuksen yleisten tilojen kalustamiseen. 

 

  

 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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Vanhusneuvoston esitys ikäihmisten viriketoiminnan järjestämiseen Etelä-Inarin alueen kylissä 

 

55/05.05.02/2021 

 

SOTELTK § 3 Avohoidon johtaja 

 

 Inarin kunnan vanhusneuvosto on toimittanut Inarin kunnanhallitukselle 

28.1.2021 esityksen siitä, että ikäihmisten viriketoiminnan järjestämiseen 

Etelä-Inarin alueen kylissä löytyisi ratkaisu työllisyys- tai muiden 

käytettävissä olevien varojen kautta.  

 

 Esityksen mukaan Nellimin ikäihmiset ovat kääntyneet vanhusneuvoston 

jäsenten puoleen huolenaan kotipalvelun kautta järjestetyn kerhotoiminnan 

loppuminen Nellimin kylässä syksyllä 2020. Asia on ollut vanhusneuvoston 

käsittelyssä kaksi kertaa. Kokouksessa 25.11.2020 vs. palveluohjaaja Eeva 

Myllymaa on kertonut kotihoidon palveluista ja kokouksessa 27.1.2021 

vanhusneuvoston puheenjohtaja on kertonut saamenkielisten kotihoidon 

kotipalvelutyöntekijöiden ja kylätyöntekijöiden tehtävistä. Lisäksi 

vanhusneuvoston sihteeri, palveluohjaaja Riitta Sipola-Kellokumpu on 

kertonut, että kotihoidon järjestämä kerhotoiminta on tarkoitettu kotihoidon 

asiakkaille.  

 

 Nellimissä on järjestetty kaksi keskustelutilaisuutta kerhotoimintaan liittyen 

9.11.2020 ja 14.12.2020. Näissä tilaisuuksissa  vs. palveluohjaaja Eeva 

Myllymaa on kertonut siitä, mihin kotihoidon palvelut perustuvat sekä 

muista, yleisistä kotihoidon palveluiden saamiseen liittyvistä asioista.  

 

 Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien 

muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon toiminta perustuu 

sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen (607/1983, 

kansanterveyslakiin (66/1972), terveydenhuoltolakiin (1326/2010), lakiin 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012), lakiin sosiaalihuollon 

asiakkaan ja terveydenhuollon potilaan asemasta ja oikeuksista (812/2000 

ja 1326/2010). Myös sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton 

vuonna 2020 antama laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi 2020-2023 ohjaa kotihoitoa.  

  

 Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu kokonaisvaltaiseen 

palvelutarpeen selvittämiseen, jossa apuna käytetään kansallisia  

 arviointimenetelmiä. Kotihoidon asiakkaalle tehdään 

palvelutarpeen arvioinnin pohjalta palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa 

sovitaan kotihoidon palveluista. Kotihoidon palveluina on mahdollista 

saadaan säännöllistä tai tilapäistä kotihoitoa sekä erilaisia tukipalveluita. 

Nellimissä kotihoidon toimesta järjestetty kerhotoiminta on kotihoidon 

tukipalvelu, joka on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille.  

 

 Alkuvuodesta 2021 Nellimin alueella on jokaiseen kotiin jaettu Nellimin 

kyläyhdistyksen toimesta tiedote, jossa kerrotaan kotihoidon palveluista ja 
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palveluiden piiriin hakeutumisesta. Lisäksi tiedotteessa on tärkeitä sosiaali- 

ja terveydenhuollon puhelinnumeroita.  

 

 

 Kotihoidon toimintaa ohjaa tässä asiaselostuksessa mainittu lainsäädäntö, 

joihin myös Inarin kunnan kotihoito perustuu. Yleinen kerho- tai 

viriketoiminnan järjestäminen ei kuulu kotihoidon järjestämisvastuuseen.  

 

 Inarin kunta on päivittänyt järjestöille ja yhteisöille myönnettävien 

avustusten jakoperusteita vuonna 2020. Yleisen kerho- ja viriketoiminnan 

järjestämiseen suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi tätä rahoituskanavaa. 

 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. todeta, että se ei edellä esitetyn perusteella ryhdy jatkotoimenpiteisiin 

Etelä-Inarin yleisen kerho- ja viriketoiminnan osalta ja 

2. toimittaa päätöksensä edelleen kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu päätösehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen ja 

2. kerätä päätöksenteon tueksi lisätietoa iäkkäiden kerho- ja 

viriketoiminnan toteuttamisen hyvistä käytänteistä muista Inarin 

kunnan alueella sijaitsevista kylistä. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan muutetun 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 / Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja 

Regina 

 

71/05.17.03/2021 

 

SOTELTK § 4 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.  

  

 Katja Regina on toimittanut 18.1.2021 päivätyn ilmoituksen Toiminimi 

Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja Regina toiminnan käynnistämisestä 

1.2.2021 alkaen. Toiminimen kotipaikka on Muonio. Toimija tarjoaa 

sosiaalihuollon avopalveluita Lapin alueen kunnille sekä muille 

viranomaistahoille, kuten esimerkiksi poliisille ja käräjäoikeuksille. 

Palveluiden kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset, nuoret ja lapsiperheet. 

Palveluita voidaan myös tuottaa vammaisille, ikääntyville ja muille 

henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut. Tarjottavat palvelut ovat 

lastensuojelun edunvalvonta, erilaiset lastensuojelun avopalvelut, 

sosiaalihuollon asiantuntijapalvelut sekä perheasioiden sovittelu. 

Toiminimen haltija voi toimia itsenäisesti, palvelun tilaajan osoittaman 

sosiaalityöntekijän työparina tai osana työryhmää. Toiminimen haltija ei 

voi käyttää missään työtilanteissa julkista valtaa. 

 

 Hakija on toimittanut ilmoituksensa liitteeksi kaupparekisteriotteen, 

toimintasuunnitelman, tutkintotodistukset sekä nimikirjaotteen. Ilmoitus 

liitteineen on tämän päätösesityksen liitteenä. 

 

 Toiminimi Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja Reginan ilmoitus täyttää 

yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. 

 

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen 

hallintosihteerin virkahuoneessa ennen kokousta. 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

1/2021 8 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 4 23.02.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  

1. merkitsee tiedoksi Toiminimi Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja 

Reginan ilmoituksen yksityisistä sosiaalipalveluista 1.2.2021 lukien, 

2. edellyttää toiminimenhaltijaa toimittamaan yksityisistä 

sosiaalipalveluista annetun lain 6 § 1 momentin  mukaisen 

omavalvontasuunnitelman 30.6.2021 mennessä Inarin kunnalle ja 

3. toimittaa 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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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 14.12.2020 - 21.2.2021 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 5 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä jotka on laitettu 

nähtäväksi kunnan tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden salaisista päätöksistä ajalta 14.12.2020 - 21.2.2021 

jaetaan kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijain tekemät 

päätökset ja päättää, ettei se KuntaL 92 §:n mukaisessa tarkoituksessa käytä 

otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Tiitu Kemppainen poistui esteellisenä (intressijäävi) stj 22.1.2021 

hankintapäätös § 1 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.28-17.29.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 6 Hallintosihteeri 

  

1. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus 

 Kirje 18.12.2020; Talousarvio ja palveluiden hinnat vuodelle 

2021 

2. Aluehallintovirasto 

 Päätös 27.1.2021; Yksityisen sosiaalipalvelun toiminnan 

keskeyttäminen välittömästi / Palvelukeskus Riekonlento Oy, 

Rovaniemi 

3. Rovaniemen kaupunki 

 Tarkastuskertomus /Palvelukeskus Riekonlento, Rovaniemi 

 Tarkastuskertomus / Esperi Hoitokoti Kotimatka, Rovaniemi 

4. Valvira 

 Ohjauskirje 17.12.2020; Vanhuspalvelulain muutokset 

edellyttävät välittömiä toimia 

 Ilmoitus 17.12.2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutos / InnoxLAB Oy (ent. 

Villa Nord Oy), Espoo 

 Päätös 22.12.2020; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, vastaavan johtajan ja 

palvelualan laajennus / Tevassalon Päihdeklinikka Oy, Paihola 

 Päätös 30.12.2020; Lupa yksityisen terveydenhuollon 

palvelujen antamiseen / Kaarna terveyspalvelut Oy, Vantaa 

 Ilmoitus 31.12.2020; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Kaarna terveyspalvelut Oy, 

Vantaa 

 Päätös 5.1.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, vastaavan johtajan / 

Auron Fysio Oy, Helsinki 

 Päätös 8.1.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, vastaavan johtajan / 

Subvia Oy, Helsinki 

 Päätös 14.1.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uudet toimipaikat / 

Saaristolääkärit Oy, Helsinki 

 Ilmoitus 22.1.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen / 

Terapiamerkurius Oy, Savonlinna 

 Päätös 22.1.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, palvelualojen laajennus / 

HealtH Oy, Vahto 

 Päätös 28.1.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / 

Coronaria Terameri Oy, Oulu 

 Päätös 29.1.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, palveluista vastaavan 
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johtajan / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 Päätös 11.2.2021; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Ambulanssi.net Ensihoitopalvelut Oy, Palokka 

 Ilmoitus 11.2.2021: Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Ambulanssi.net 

Ensihoitopalvelut Oy, Palokka 

5. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

 Päätös 28.1.2021; Kunnallisasiaa koskeva valitus / 

Kunnaneläinlääkärin viransijaisuus 

 Päätös 8.2.2021; Kunnallisasiaa koskeva valitus / Salainen 

JulkL 24 § 1. mom. 25 kohta 

6.  Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Kuntainfo 17.12.2020; Toimeentulotuen perusosa 2021 

 

 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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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 7 23.02.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 7  

  

 Keskusteltiin testaus- ja rokotustilanteesta. 

 

 Testausmäärät (163 testiä/ viikko) nousseet loppuvuoden 2020 tasolle,  

 joka on myönteinen asia.  

 

 Rokotukset etenevät hitaasti, mutta varmasti. 22.2.2021 mennessä on 

annettu 622 rokoteannosta, joista 45 on tehosteannoksia. 

  

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

 

 Keskusteltiin Männikön piha-alueen ulkoilualueista. 

 Omaisilta tullut toiveita kiinteistöä kiertävän ulkoilureitin rakentamisesta. 

 Viedään asiaa eteenpäin Tilapalvelu liikelaitokselle ja Tekniselle toimelle / 

Ympäristörakentaminen. 

  

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

 

 Keskusteltiin palveluasumisen hoivamaksuista. 

 Maksujen yleiset määräytymisperusteet ovat nähtävillä Inarin kunnan 

verkkosivuilla Sosiaali- ja terveysosaston alla. Epäselvissä tapauksissa tulee 

ottaa yhteyttä laskutusta hoitavaan toimistosihteeriin. 

 

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

 

 Keskusteltiin kunnan omistamien palvelukotien virike- ja 

aktivointitoiminnoista. Keskustelussa oli esillä mm. erilaisten 

sisältöpalvelujen hankkiminen nykyisen viriketoiminnan lisäksi. 

 

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

  

 Päätettiin pitää seuraava kokous 27.4.2021 klo 16.00. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 8 23.02.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Oikaisuvaatimus Salainen JulkL 24 § 1. mom. 25 kohta 

 

2/05.00/2021 

 

SOTELTK § 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 18.13. 
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Ptk:n tarkastus 

 

 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, 5, 6, 7, 8 

 

 

Oikaisuvaatimus 

 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 

 

Pykälät: 4 

 

 

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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Ptk:n tarkastus 

 

 

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 
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 

 se, millaista oikaisua vaaditaan 
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Ptk:n tarkastus 

 

 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 
Puhelin   040 188 7111 

                 aukioloaika                                        klo 9.00 - 15.00. 
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