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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

Kokousaika 05.10.2021 klo 16:00 - 19:00 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Avaskari Anu puheenjohtaja 

 Kiviniemi Hanna varajäsen 

 Huhtamella Tarja varajäsen 

 Kiprianoff Hanna-Maaria jäsen 

 Lassila Ida jäsen 

 Leivo Arto jäsen 

 Seipiharju Ari jäsen 

 

Poissa olleet jäsenet Palolahti Heli I varapuheenjohtaja 

 Lindholm Esa II varapuheenjohtaja 

 Huhtamella Jari jäsen 

 Kemppainen Tiitu jäsen 

   

Muut saapuvilla olleet Hannola Janne 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 30.9.2021. 

 

Asiat 52 - 61 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Kiviniemi ja Hanna-Maaria 

Kiprianoff. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Anu Avaskari  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika  13.10.2021 

 

 

Allekirjoitukset 

 Hanna Kiviniemi   Hanna-Maaria Kiprianoff 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 14.10.2021. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala
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Vuoden 2022 talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 / Sosiaali- ja 

terveyslautakunta ja erikoissairaanhoito 

 

SOTELTK § 52 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

  

 Kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 

2022-2024 talous- ja toimintasuunnitelman laadinnasta. Kuntaliiton 

ohjeiden mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunta laatii talousarvion 

vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. 

Taloussuunnitteluaikataulun mukaan lautakuntien tulee käsitellä 

talousarvioesitys 14.10.2021 mennessä. 

 

 Ohessa seuraavat asiakirjat: 

 sosiaali- ja terveyslautakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 

vuodelle  2022 

 talousarvion 2022 käyttösuunnitelma 

 henkilöstöohjelma vuodelle 2022 

 investointiohjelma vuodelle 2022 

 leasingvuokraus vuodelle 2022  

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja ja tulosaluejohtajat tai heidän sijaisensa 

esittelevät osaltaan talous- ja toimintasuunnitelmaa kokouksessa. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edelleen esitettäväksi talousarvion 

käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman 

vuodelle 2022. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Kokous keskeytettiin klo. 16.02-17.55. 

 

 Käsittely:  
 Asiantuntijoina kokouksessa keskustelun aikana paikalla olivat johtava 

lääkäri Outi Liisanantti, klo 16.15-16.34, vastaava hammaslääkäri Juha 

Lindroos, klo 16.35-16.43, terveysvalvonnan johtaja Minna Saramo, klo 

16.44-16.58, avohoidon johtaja Mirja Laiti, klo. 16.59-17.27 ja laitoshoidon 

johtaja Katriina Halmeaho, klo 17.28-17.42. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan muutettu päätösehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  

1. hyväksyy edelleen esitettäväksi talousarvion käyttösuunnitelman 

vuodelle 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022, 

2. antaa sosiaali- ja terveysjohtajalle oikeuden tehdä hyväksymisen 

jälkeen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelmaan ja vuoden 

2022 talous- ja toimintasuunnitelmaan pieniä teksti- ja 

teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia. 

 

  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

7/2021 114 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 52 05.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 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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Jäsenten nimeäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon toimikaudelle 

1.8.2021 - 31.5.2025 

 

327/00.00.01.00/2021 

 

SOTELTK § 43 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Inarin ja Utsjoen kunnat ovat sopineet ympäristöterveydenhuollon, 

ympäristönsuojelun ja maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta 

yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen toimintayksikköä kutsutaan 

ympäristöyksiköksi. Sopijapuolten yhteisenä toimielimenä toimii Inarin 

kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. 

 

 Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuk-

sen mukaan ympäristöjaostossa on viisi (5) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä 

nimeää Inarin kunta ja kaksi (2) jäsentä nimeää Utsjoen kunta. Inarin sosi-

aali- ja terveyslautakunta valitsee jaoston puheenjohtajan ja  

varapuheenjohtajan, joista toinen on Inarin kunnasta ja toinen Utsjoen 

kunnasta. 

 

 Kuntalain 30 §:n ja kunnan hallintosäännön 10 §:n perusteella sosiaali- ja 

terveyslautakunta nimeää ympäristöjaostoon kolme jäsentä ja kolme 

henkilökohtaista varajäsentä. Utsjoen kuntaa on pyydetty nimeämään 

jaostoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä 31.8.2021 

mennessä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseen ympäristöjaostoon 

keskuudestaan kolme (3) jäsentä ja kolme (3) henkilökohtaista varajä-

sentä 

2. merkitsee tietoon Utsjoen kunnanhallituksen nimeämät kaksi jäsentä 

ja kaksi varajäsentä  

3. valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista toinen 

on Inarin kunnasta ja toinen Utsjoen kunnasta. 

 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
 Todetaan ettei Utsjoen kunta ei ole vielä nimennyt jäseniä 

ympäristöjaostoon. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. nimesi ympäristöjaoston jäseniksi Anu Avaskarin ja hänen 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ari Seipiharjun, Heli Palolahti ja 

hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hanna-Maaria Kiprianoff ja 
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Esa Lindholm ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hanna 

Kiviniemen. 

2. Utsjoen kunnan osalta nimeämiset käsitellään seuraavassa 

lautakunnan kokouksessa 

3. Ympäristöjaoston puheenjohtajaksi valittiin Anu Avaskari.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  

 

  

 

SOTELTK § 53 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

  

 Ohessa Utsjoen kunnanhallituksen päätös 20.9.2021 § 140 jäsenten 

nimeämisestä ympäristöjaostoon toimikaudelle 1.8.2021- 31.5.2025. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee tietoon, että Utsjoen kunnanhallitus on nimennyt 

ympäristönjaoston jäseniksi Sammol Lukkarin ja hänen 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Arto Pohjanrinteen sekä Laura 

Niittyvuopio-Vallen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anni 

Ahlakorven. 

2. valitsee ympäristöjaoston varapuheenjohtajaksi Sammol Lukkarin 

Utsjoelta. 

 

 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 aterian tarjoamisesta Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla omaisiaan 

auttaville läheisille  

 

298/02.05.01.02/2021 

 

KHALL § 177 Hallintojohtaja 

 

 Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuustossa 17.6.2021 oheisen 

aloitteen. Aloitteessa esitetään, että Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla 

tarjottaisiin potilaita auttaville läheisille ateria ja kahvi samalla kuin poti-

laalle. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. siirtää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi 

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

selle 30.9.2021 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 § 54 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Ruokapalveluliikelaitoksen kanssa on syksyn aikana selvitelty 

valtuustoaloitteen pohjalta aterian ja kahvin tarjoamisesta vuodeosaston 

potilaiden omaisille. Tässä yhteydessä on selvitetty myös naapurikuntien 

käytäntöjä aterioiden tarjoamisessa. Esimerkiksi Sodankylässä omaisilla on 

mahdollisuus ruokailla henkilökunnan aterian hinnalla Sopukan 

ruokasalissa. Utsjoella omaisten on mahdollista ruokailla maksullisesti 

avopalvelukeskuksessa. 

 

 Vuodeosaston potilaita käy avustamassa ruokailussa säännöllisesti 

muutama omainen. Käynnit tapahtuvat potilaiden omaisten aikataulujen 

mukaan, eivätkä ole näin ollen ole säännönmukaisia. Poikkeuksen tästä 

tekevät saattohoitopotilaiden omaiset, jotka viettävät läheistensä kanssa 

aikaa pidempiä aikoja yhtäjaksoisesti. Kokonaisuudessaan aterian 

tarjoamisesta omaisille ei kuitenkaan syntyisi merkittäviä ja säännöllisiä 

kustannuksia.  
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 Edellä mainittujen esimerkkien pohjalta olemme ottaneet tarkasteluun 

etuuden arvon joko ateriapäivän hintaisena 15,60 € (alv 0 %)  euroa tai 

vaihtoehtoisesti yksittäisinä aterioina. Tällöin  aterioiden hinnat (alv 0%) 

olisivat seuraavat: 

 -aamupala 3,70 € (sis.kahvin) 

 -lounas 6,70 (sis.kahvin) 

 -päivällinen 4,80 € (sis.kahvin) 

 -iltapala 2,00 € 

 

 Valtuustoaloitteessa on lähdetty siitä ajatuksesta, että tarjottavasta ateriasta 

ei perittäisi potilaiden omaisilta korvausta. Valmistelun yhteydessä on 

pyydetty verottajalta ennakkopäätöstä siitä, että aiheuttaisiko aterian 

tarjoaminen mahdollisia veroseuraamuksia joko edun tarjoajalle, eli 

kunnalle tai vaihtoehtoisesti edunsaajalle, eli omaiselle. 

 

 Verottaja on pyytänyt syyskuun aikana kunnalta vielä lisäselvityksiä asian 

käsittelemiseksi. Verottajan päätös asiasta ei ole vielä valmistelijan 

käytössä.  

  

 Kunnanhallitus on edellyttänyt sosiaali- ja terveyslautakuntaa ilmoittamaan 

toimenpiteistään kunnanhallitukselle 30.9.2022 mennessä. 

 

 Ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin edetä niin, että potilaiden omaisille 

tarjottaisiin lounas ja/tai päivällinen henkilökunnan ruokailun hinnalla, 

jolloin hinnat olisivat seuraavat: 

 

 -henkilökunnan lounas ruokasalissa 6,70 € (sis. alv 14 %) 

 -henkilökunnan päivällinen vuodeosastolla 5,20 € (sis.alv 14%) 

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. tarjota jatkossa omaisille lounaan ja /tai päivällisen henkilökunta-

aterian hinnalla, 

2. ottaa asian uudelleen käsittelyyn verottajan päätöksen jälkeen ja 

3. saattaa kunnanhallituksen tiedoksi valtuustoaloitteen johdosta 

tekemänsä toimenpiteet. 

 

  

 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  
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    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi 

tarkoitetun määrärahan käytön osalta vuonna 2022 

 

176/02.05.01.00/2020 

 

SOTELTK § 55 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Saamelaiskäräjät tekee vuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle 

saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen tarkoitetun 

valtionavustuksen tarpeesta. Tätä tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien 

sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt saamelaisalueen kunnilta 

esityksiä uusista toiminnoista tai vakiintuneiden toimintojen muutoksista ja 

tarkennetut kustannusarviot vakiintuneista toiminnoista 30.9.2021 

mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 22.6.2021 

päättänyt vuoden 2022 esityksistä alkuperäisen 480 000 euron 

valtionavustuksen osalta.  

 

 Vuodelle 2021 on myönnetty lisämäärärahaa 82 000 euroa. Neuvottelut 

lisämäärärahan käytöstä on käyty Saamelaiskäräjien ja saamelaisten 

kotiseutualueen kuntien kanssa 13.9.2021. Inarin kunnalle on myönnetty 8 

586 euroa valtionavustusta saamenkielisen psykogeriatrisen sairaanhoitajan 

palkkaamiseen. Kunnan omarahoitus osuus on 8 586 euroa. 

 

 Saamelaiskäräjien mukaan kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva 

avustusmenettely. Näin ollen olisi perusteltua täydentää vuoden 2022 

esitystä psykogeriatrisen sairaanhoitajan palkkakulujen osalta. 

Saamelaiskäräjät on myöntänyt lisäaikaa, jotta asia voidaan käsitellä 

5.10.2021 lautakunnan kokouksessa. 

 

 Esitettävän uuden hankkeen kokonaiskustannukset ovat 54 514 euroa. 

Kunnan rahoitusosuus on 27 257 euroa (eli 50%:a kustannuksista). 

Haettava valtionavustus on 27 257 euroa.   

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä oheisen täydennyksen 

aiemmin päätettyyn esitykseen saamenkielisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen turvaamiseen osoitetun määrärahan tarpeesta vuodelle 

2022. 

 

  

 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  
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    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen / Gubbe Sydänystävä Oy, Espoo 

 

391/05.17.03/2021 

 

SOTELTK § 56 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.  

  

 Gubbe Sydänystävä Oy on toimittanut ilmoituksen yksityisten 

sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta 22.6.2021. Ilmoitus 

liitteineen on päätösesityksen liitteenä. Toiminnan sisältönä on välittää apua 

kotiaskareisiin ja seuraa vanhuksille. Yrityksellä ei ole toimitiloja, vaan työ 

tehdään asiakkaan kotona. Ilmoituksen mukaan työntekijät ovat eri alojen 

korkeakouluopiskelijoita toimeksiantosopimuksella töissä eli eivät 

työsuhteessa. Palkanmaksun yritys hoitaa ilmoituksensa mukaan ukko.fi:n 

kautta.Yrityksen asiakkaita ovat ikäihmiset. 

 

 Lain 6 § 1 momentin mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen 

tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi 

omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluntuottajan tarjoamat 

sosiaalipalvelujen tukipalvelut ja palvelukokonaisuudet.  

 

 Gubbe Sydänystävä Oy:n ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalvelujen 

tukipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset.  

 

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen 

hallintosihteerin virkahuoneessa ennen kokousta. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. merkitsee tiedoksi Gubbe Sydänystävä Oy:n ilmoituksen yksityisistä 

sosiaalipalvelujen tukipalveluista 22.6.2021 lukien 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 56 05.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 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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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 57 05.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Ehdotukset vuoden 2022 äitienpäiväkunniamerkkien saajista / Sosiaali- ja terveyslautakunta 

 

471/01.02.03.01/2013 

 

SOTELTK § 57 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Lapin aluehallintovirasto pyytää vuosittain mm. kunnilta ehdotuksia 

äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi.Varsinaista pyyntöä ei ole vielä tullut, 

mutta se on tulossa viikolla 40. Asia tarkistettu Lapin aluehallintovirastosta 

29.9. puhelimitse. Lautakunnalle ei ole suunniteltu varsinaista kokousta 

lokakuun lopulle, joten esitykset käsitellään tässä 5.10. kokouksessa. 

 

 Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja 

nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden 

edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja 

välittämisen turvaajana. Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. 

Pyrkimyksenä on myös, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman 

erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä käyviä, yksihuoltajia, maaseudun 

emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä kuten romaneja, saamelaisia 

ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti äitejä ikänsä 

puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. 

Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan ehdottaa 

palkittaviksi. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee ehdotuksen äitienpäiväkunniamerkin 

saajista. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa Lapin aluehallintovirastoon 

äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 58 05.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Oikaisuvaatimus sosiaalitoimen päätökseen 227/2021 Salainen JulkL 24 § 1. mom. 25 kohta 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 59 05.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 30.8.-3.10.2021 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 59 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 30.8.-3.10.2021 

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.  

    

 

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 60 05.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 60 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Päätös 27.8.2021; Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käytön 

vahvistaminen vuodelle 2020 

 Päätös 13.9.2021; Lastensuojelun määräaikojen 

valtakunnallinen valvonta: Inarin kunta 

 Päätös 16.9.2021; Ilmoituksenvaraisten yksityisten 

sosiaalipalvelujen rekisteröinti - toimintakuntien lisäys / 

Pelastakaa Lapset ry, Helsinki 

 Päätös 24.9.2021; Ilmoituksenvaraisten yksityisten 

sosiaalipalvelujen rekisteröinti - uusien toimintakuntien 

lisääminen / Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja Regina 

2. Valvira 

 Ilmoitus 1.9.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan nimenmuutos 

 Ilmoitus 2.9.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen 

lisääminen 

 Ilmoitus 20.9.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen / SelexLab 

Oy, Helsinki 

 Päätös 22.9.2021; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen, uusi asemapaikka / Med 

Group Ensihoitopalvelu Oy, Vantaa 

3. Lapsiasiavaltuutettu 

 Kirjelmä 16.9.2021; Lasten ja lapsiryhmien yhdenvertaisuuteen 

kannattaa panostaa 

 

 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 § 61 05.10.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 61  

 

 Keskusteltiin tulevasta Hallintoakatemian koulutuksesta sote-lautakunnan 

jäsenille 13.10.2021 klo 17-19.00.  Linkki koulutukseen jaetaan 

lautakunnan jäsenille ilmoittautumisajan 6.10. jälkeen. 

 

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

 

 Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 23.11.2021 klo 16.00. 

 

 

 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 19.00. 

 



    

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


