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Kunniamerkkiehdotukset vuonna 2021 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

138/01.02.03.00/2021 

 

SOTELTK § 14  

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

  

 Lapin aluehallintovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä valtionvarainministeriön pyyntöjen mukaisesti 

ehdotuksensa tulevana itsenäisyyspäivänä myönnettäviksi kunniamerkeiksi. 

 

 Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 

pyytää 30.4.2021 mennessä kunniamerkkiehdotukset niiden kuntien ja 

kuntayhtymine palveluksessa olevien henkiöiden ja luottamushenkilöiden 

osalta, jotka ovat ansioituneet nimenomaan sosiaalitoimen ja 

terveydenhuollon ja työsuojelun tehtävissä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
 Sosiaali- ja terveysjohtaja antoi ehdotuksen kunniamerkin saajasta 

kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti hakea kunniamerkkiä 

xxxxxx. 

 

 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 2023 

 

165/02.05.01.00/2021 

 

SOTELTK § 15 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle 

saamenkielisten sosiaali- terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi 

tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta saamelaisten kotiseutualueella. Tätä 

tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää 

saamelaisalueen kunnilta vapaamuotoisia esityksiä vuodelle 2023 

kustannusarvioineen 30.4.2021 mennessä.  

 

 Ohessa esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden 

turvaamiseen osoitetun valtionavustuksen tarpeesta vuodelle 2023. 

Esityksessä on nykyiset hankkeet huomioituna kunta-alan sopimusten 

kustannusvaikutukset sopimuskaudella 2020-2021. 

 

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

sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseen osoitetun 

valtionavustuksen tarpeesta vuodelle 2023. 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Kokous keskeytettiin klo. 16.08-16.10. 

 

 Aslak Pekkala poistui esteellisenä (edustusjäävi) tämän pykälän käsittelyn 

ja päätöksenteon ajaksi klo 16.10-16.15. 

 

 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.  

    __________  

 

    

    

   

 

SOTELTK § 16 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

3/2021 34 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 45 17.11.2020 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 16 27.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Inarin kunnan sosiaali- ja terveysosaston, Ruokapalveluliikelaitoksen ja 

Inarin kiinteistöt Oy:n tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluiden hankinnan 

valmistelu on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Tarjouspyynnön valmistelussa 

on käytetty Suomen hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n asiantuntijoita. 

Tiedossa olevan aikataulun mukaisesti esitys hankintapäätöksestä saadaan 

valmisteltua sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen toukokuun lopulle. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan aiemmin tekemä päätös jatkaa 

tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluita Lindström Oy:n kanssa 

suorahankintana päättyy 30.4.2021. Sopimusta tulisi jatkaa 31.8.2021, jotta 

toukokuussa tehtävä hankintapäätös ehditään saadaan lainvoimaiseksi. 

 

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

sovittua tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluita koskevaa sopimusta 

suorahankintana nykyisillä ehdoilla 31.8.2021 saakka. 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
 

 Henna Tervaniemi poistui esteellisenä (edustusjäävi) tämän pykälän 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.15-16.16. 

 

 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 terveydenhuollon asiakasmaksujen täydennys/lakimuutos 1.7.2021 lukien 

 

589/02.05.00/2013 

 

SOTELTK § 17 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992, 

jäljempänä asiakasmaksulaki) on tehty osittaisuudistus. Asiakasmaksulain 

muutokset tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen. Uudistuksessa on tehty 

muutoksia myös maksukattoon, mutta ne astuvat voimaan vasta 1.1.2022. 

  

 Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon 

saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen 

maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Maksukattoon lasketaan 

jatkossa  mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun 

terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen 

kotisairaanhoidon maksut.  

 

 Palveluasumisen maksuissa sovelletaan jatkossa kahdenlaisia 

maksuperusteita: ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät 

kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa, 

ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (ns. tehostetussa  

palveluasumisessa) maksut puolestaan määräytyvät pitkälti samalla tavalla, 

kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa. 

 

 Maksuttomiin terveyspalveluihin on tulossa myös muutoksia. Maksuja ei 

jatkossa saa periä perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan, 

terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäynneistä. Vastaanotot ovat 

maksuttomia kaikenikäisille riippumatta siitä, miten palvelut järjestetään 

(myös etäpalvelut). Maksuttomuus koskee vastaanottoja, joissa 

pääasiallinen vastuu hoidosta on hoitajalla. Jos hoitovastuu siirtyy hoitajalta 

lääkärille, niin palvelusta voidaan periä 18 vuotta täyttäneeltä 

terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelun maksu. 

  

 Keskeisiä muutoksia koskeva STM:n kuntainfo on päätösesityksen liitteenä 

(Liite 1). 

 

 Keskeisimmät voimaan tulevat muutokset on korjattu voimassa oleviin 

Inarin kunnan sosiaali- ja terveysosaston asiakasmaksuihin.  

Korjausesitykset ovat päätösesityksen liitteenä (Liite 2). 

 

 Kunnat vastaavat jatkossakin asiakasmaksujen perimisestä ja voivat päättää 

asiakasmaksuista, ellei niitä ole säädetty maksuttomaksi laissa. 

Asiakasmaksulaissa säädetään nimenomaisesti joidenkin maksujen 

enimmäiseuro - tai prosenttimääristä. Kunta voi päättää ottaa käyttöön 

enimmäismaksua pienemmän maksun tai antaa palvelun maksutta. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. merkitä tiedokseen asiakasmaksulain muutoksen 1.7.2021 alkaen ja 
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2. korjata Inarissa voimassa olevat asiakasmaksut asiakasmaksulain 

mukaisiksi 1.7.2021 alkaen. 

 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 / Seurana Oy, Helsinki 

 

194/05.17.03/2021 

 

SOTELTK § 18 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.  

  

 Mirka Saarinen on toimittanut Inarin kuntaan ilmoituksen Seurana Oy:n 

toiminnan käynnistämisestä 1.4.2021 alkaen. Yrityksen kotipaikka on 

Helsinki. Seurana Oy on ei-sairaanhoidollinen seuraa ja hyvinvointia 

tuottava yritys. Yritys tarjoaa valtakunnallisesti luotettavaa, säännöllistä 

seuranpitoa vanhuksille kotona ja hoivakodissaan. Yrityksen 

toimintasuunnitelaman mukaisesti he tarjoavat yhdessä olemista, kuuntelua, 

seurustelua ja tekevät mukavia asioita ikäihmisten kanssa. Palveluun 

kuuluu myös avustaminen asioinnissa. Toimintasuunnitelman mukaan 

asiakkaana ovat ikäihmiset, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja haluavat 

seuraa. Palveluista maksavat joko nämä ikäihmiset tai heidän 

omaishoitajansa tai omaiset. 

 

 Hakija on toimittanut ilmoituksensa liitteeksi kaupparekisteriotteen, 

toimintasuunnitelman, tutkintotodistukset, Seuran Oy:n yhtiöjärjestyksen, 

rekisteriselosteen, henkilöluettelon, vahvistuksen henkilö- ja esinevahinko 

vakuutuksen voimassaolosta,  YEL-vakuutustodistuksen, TYEL-

vakuutustodistuksen, todistuksen verojen maksamisesta sekä 1.3.2021 

päivätyn omavalvontasuunnitelman. Ilmoitus liitteineen on tämän 

päätösesityksen liitteenä. 

 

 Seurana Oy :n ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa 

laissa säädetyt edellytykset. 

 

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen 

hallintosihteerin virkahuoneessa ennen kokousta. 
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 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. merkitä tiedoksi Seurana Oy:n ilmoituksen yksityisistä 

sosiaalipalveluista 1.4.2021 lukien, 

2. 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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Sosiaalihuollon kantelu 1 Salainen JulkL 24 § 1. mom. 25 kohta 
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Sosiaalihuollon kantelu 2 Salainen JulkL 24 § 1. mom. 25 kohta 
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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 22.3.-25.4.2021 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 21 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 22.3. - 25.4.2021 

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.  

    

  Henna Tervaniemi poistui esteellisenä (intressijäävi) ympäristöyksikön 

johtajan 23.3.2021 § 1 muu päätös käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 

17.34-17.35. 

 

  

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 22 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Ilmoitus 22.3.2021; ilmoitus kliinisen mikrobiologian 

laboratorion toimiluvan muutoksista, uusi valvonnan alainen 

toimintayksikkö sekä valvonnan alaisen toimintayksikön 

tutkimusvalikon lisäys / Pohjois-suomen laboratoriokeskuksen 

liikelaitoskuntayhtymä NordLab, Oulu 

 Ilmoitus 31.3.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

lopetusilmoitus / Osuuskunta Sompion Tähti, Sodankylä 

 Ilmoitus 31.3.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

lopetusilmoitus / MedInari Oy, Ivalo 

 Päätös 14.4.2021; sosiaalihuollon kantelu Salainen JulkL 24 § 

1. mom. 25 kohta 

2. Valvira 

 Päätös 19.2.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi asemapaikka / 

9Livews Ensihoito Oy, Helsinki 

 Ilmoitus 22.3.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen 

lisääminen / 9Lives Ensihoito Oy, Helsinki 

 Päätös 25.3.2021; lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Solmian Oy, Espoo 

 Ilmoitus 25.3.2021; ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Solmian Oy, Espoo 

 Päätös 29.3.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi osoite / Stella 

Kotipalvelut OY, Helsinki 

 Ilmoitus 30.3.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikkojen lopettaminen / PlusTerveys 

Hammaslääkärit Oy, Helsinki 

 Päätös 31.3.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka, 

Utsjoki / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 Päätös 31.3.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka Inari / 

Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 Päätös 1.4.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, palvelualojen laajennus 

Rovaniemi / Suomen Terveystalo Oy, Helsinki 

 Ilmoitus 16.4.2021; yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

lopettaminen / Stella Kotihoito Oy Helsinki 

3. Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Kuntainfo 15.4.2021; opiskeluterveydenhuoltoon uudet 

henkilöstömitoutussuositukset 

4. Eduskunnan Oikeusasiamiehen kanslia 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 22 27.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Saate/vastaus 22.3.2021; kunnan menettely ikäihmisten 

kohtelussa 

 

 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.  

    __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 23 27.04.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 23  

 

 

 Keskusteltiin ikäihmisten palveluasumisen lisätarpeesta ja mahdollisista 

vaihtoehdoista tilanteen ratkaisemiseksi. 

 

 Käydyn keskustelun perusteella jatketaan eri vaihtoehtojen selvittelyä ja 

 palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 

 

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

 

 Keskusteltiin LSHP:n ja kunnan välisistä neuvotteluista 19.4.2021. 

 

 Yhteistyö tiivistynyt merkittävästi Pandemian aikana. 

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

 

 Seuraava kokous pidetään 25.5.2021 klo 16.00. 
 -------------------------- 

 

 Tiitu Kemppainen poistui klo. 18.09. 

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

 

 Henna Tervaniemi poistui klo. 18.21. 

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

 

 Keskusteltiin rokotustilanteesta. Rokotteiden saatavuus edelleenkin 

heikkoa. 

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

 

 Talousraportteja ei voida toimittaa raportointiohjelmassa ilmenneiden 

ongelmien vuoksi. 

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

 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 18.40. 
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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: 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23 

 

 

Oikaisuvaatimus 

 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 

 

Pykälät: 

 

 

Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 

 

Pykälät: 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 

Pykälät: 19, 20 

 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan. 

 

Pykälät: 16 

 

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 
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 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

mailto:inari@inari.fi
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Ptk:n tarkastus 

 

 

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 
aukioloaika                                             klo 9.00 - 15.00. 

mailto:inari@inari.fi

