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Muut saapuvilla olleet Seppänen Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä,  

  pöytäkirjan pitäjä  

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 12.5.2022. 

 

Asiat 20 - 29 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirja päätettiin yksimielisesti tarkastaa kokouksessa. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Heli Palolahti  Jaakko Seppänen 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.inari.fi 26.5.2022. 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala
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Inarin kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2022 - 2025 / Sosiaali- ja 

terveyslautakunta 

 

491/00.01.02/2020 

 

SOTELTK § 20 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 
 Inarin kunnassa on valmisteltu päätösesityksen liitteenä olevaa Inarin 

kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuosille 2022–2025. 

Valmistelusta on vastannut hyvinvointikoordinaattori. Valmistelua on 

käsitelty säännöllisesti kunnanjohtajan nimeämässä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen työryhmässä.  

  

 Kunnanhallitus on hyväksynyt marraskuussa 2021 seuraavat hyvinvoinnin, 

terveyden ja turvallisuuden edistämisen painopisteet vuosille 2022–2025:  

 

 -  hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta suunnitelmallisesti edistävä kunta  

 -  yhteisöllisyyden, osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukeminen 

 -  fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 

     ennaltaehkäisevillä ja varhaisen puuttumisen palveluilla sekä  

 -  hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä ympäristö.  

 

 Valitut hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen painopisteet 

ovat läpileikkaavia. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa on 

määritelty ikäryhmittäisiä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka pohjautuvat valittuihin 

painopisteisiin. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden 

ja turvallisuuden edistämiseen sekä kunnan rakenteiden kehittämiseen on 

kiinnitetty erityistä huomiota Inarin tunnistettujen hyvinvointi- ja 

turvallisuushaasteiden pohjalta. Siksi näihin osa-alueisiin liittyen on 

määritelty enemmän tavoitteita ja toimenpiteitä kuin muihin suunnitelman 

osa-alueisiin.  

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnalta on pyydetty lausuntoa Inarin kunnan 

hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan torstaihin 19.5.2022 mennessä. 

 

 Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma viimeistellään toimielimiltä 

saatujen lausuntojen sekä kuntalaisilta ja yhdistyksiltä saadun palautteen 

pohjalta. Tämän jälkeen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma käsitellään 

kunnanhallituksessa ja valtuustossa.   

 

 Alustava esitys lausunnosta on päätösesityksen liitteenä. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  

1. keskustelee alustavasta lausuntoesityksestä, 

2. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemään lausuntoon 

keskustelun pohjalta esiin nousseet muutokset ja  

3. antaa asiasta lausunnon. 
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 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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Vuodeosaston toiminnan supistaminen ajalle 23.5. - 28.8.2022 

 

SOTELTK § 21 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus on koko valtakunnassa 

heikko. Vuodeosaston sijaistilanne vaatii välittömiä toiminnallisia 

muutoksia. Riittävän ympärivuorokautisen henkilöstömitoituksen 

turvaamiseksi on perusteltua supistaa vuodeosaston potilaspaikkoja 37:stä 

25:een paikkaan ajalle 23.5.-28.8.2022. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtaja antaa kokoukselle suullisen selvityksen sosiaali- 

ja terveysosaston henkilöstötilanteesta tulevalle kesälle. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää supistaa vuodeosaston 

potilaspaikkaluvun 25:een paikkaan ajalla 23.5.-28.8.2022. 

 

 

 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  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Lastensuojelun perhehoidon muiden korvausten vahvistaminen / muuttaminen vuodelle 2022 

 

609/05.17.01.01/2013 

 

SOTELTK § 22 Vt. sosiaalityön johtaja 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut kokouksessaan 21.12.2021 (§ 

72)  lastensuojelun perhehoidon hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja 

käynnistämiskorvaukset. Samassa kokouksessa on myös vahvistettu, että 

tukiperheille voidaan maksaa sosiaalityöntekijän kanssa yhdessä sovittuja 

matkakuluja 0,20 € / km mukaan.  Tukiperheet ja tukihenkilöt kuljettavat 

vanhempien antamalla luvalla lapsia esimerkiksi harrastuksiin tai 

tapahtumiin. Tukiperhe ja –henkilötoiminta voi myös olla sosiaalihuoltolain 

28 § mukaista lapsiperheiden palvelua.  

 

 Alkuvuodesta 2022 polttoaineiden hinnat ovat kohonneet huomattavasti 

ollen nyt noin 2,22 €/litra. Tästä johtuen 0,20 €:n kilometrikorvaus ei kata 

enää oman auton käyttökustannuksia. Muualla Suomessa on maksettu 

yleisesti 0,35 €/km korvausta kilometrikustannuksiin. 

 

 Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on Inarin kunnassa lapsiperheiden 

matalan kynnyksen avohuollon palvelua. Palvelulla tuetaan vanhempien 

jaksamista sekä annetaan lapsille ja nuorille uusia, tärkeitä aikuissuhteita. 

Palvelun jatkumisen kannalta on välttämätöntä toiminnasta aiheutuvien 

kustannusten kattaminen ajantasaisella korvauksella. Ehdotan 

kilometrikorvausten nostamista 0,35 €/km. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää korottaa kilometrikorvauksen 0,35 €/ 

km esityksen mukaisesti 18.5.2022 alkaen. 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
 Hanna-Maaria Kiprianoff poistui esteellisenä käsittelyn ajaksi 

(intressijäävi) 

 

 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.  

    __________  



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

3/2022 7 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 23 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kuntalaisaloite / Ikäihmisten polttopuiden hankkiminen Sevettijärvi-Näätämö alueella 

 

156/00.04.02/2022 

 

SOTELTK § 23 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Näätämön alueen kolttien kyläkokous on päättänyt 27.2.2022 

kokouksessaan toimittaa Inarin kunnalle aloitteen, että kunta järjestäisi 

Sevettijärvi-Näätämön alueen ikäihmisille tukea polttopuiden 

hankkimiseen.  

 

 Koltta-alueella asuvilla kolttasaamelaisilla on kolttalain (253/1995) 9§:n 

mukainen vapaa puunotto-oikeus. Kolttien kyläkokouksen näkemyksen 

mukaan Näätämön alueella asuvista kolttasaamelaisista ikäihmisistä osa ei 

pysty käyttämään tätä oikeuttaan alentuneen toimintakunnon ja muiden 

syiden johdosta.  

 

 Kolttien kyläkokouksen näkemyksen mukaan tarve taloudelliselle avulle 

polttopuiden saamiseksi on suuri ja se tukisi ikäihmisten kotona asumista. 

Kolttien kyläkokouksen mukaan polttopuiden riittävyys on yksi ikäihmisille 

merkittävä turvallisuutta lisäävä asia, mutta monilla ei ole varaa ostaa puita 

vuoden tarpeeseen.  

 

 Kolttien kyläkokous on esittänyt, että polttopuiden hankkiminen voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi niin, että talouksien polttopuun tarve selvitetään, 

talouksiin toimitettaisiin puurankoja ja kylätyöntekijä tekisi polttopuut 

valmiiksi. Kolttien kyläkokouksen näkemyksen mukaan myös toisen 

työntekijän palkkaaminen kylätyöntekijän pariksi polttopuiden teon ajaksi 

parantaisi tilannetta. Puut voitaisiin sahata keskitetysti läheltä ikäihmisten 

kotitalouksia ja ajettaisiin pihoihin. Kolttien kyläkokouksen aloite on 

kokonaisuudessaan tämän päätösesityksen liitteenä. 

 

 Saamelaiskäräjät ovat tehneet vuosittain esityksen sosiaali-ja 

terveysministeriölle saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

saatavuuden turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen tarpeesta 

saamelaisten kotiseutualueella. Tätä tarkoitusta varten Saamelaiskäräjien 

sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt saamelaisalueen kunnilta 

vapaamuotoisia esityksiä palvelujen tarpeesta. Lapin Hyvinvointialue 

aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Inarin kunnalta ei ole enää pyydetty 

esityksiä vuodelle 2023, vaan ne tekee Lapin Hyvinvointialue.  

 

 Avohoidon johtaja Mirja Laitilta saadun selvityksen perusteella 31.12.2021  

Sevettijärvi-Näätämön alueella asui 69 yli 65-vuotiasta kuntalaista, heistä 

kotihoidon palveluiden piirissä on 25 kuntalaista. Tällä hetkellä kotihoidon 

asiakkaista puuhuoltoa tarvitsee 14 asiakasta ja kylätyöntekijän työaika 

riittää tähän palveluun. Saamelaiskäräjien kanssa on tehty yhteinen linjaus 

kylätyöntekijän toimenkuvasta vuonna 2011. Sen mukaan kylätyöntekijän 

toimenkuvaan kuuluu puuhuolto kotipihassa, ei siis puiden kaataminen ja 

kuljettaminen metsästä kotipihalle. Lisäksi puumäärät tulee olla 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

3/2022 8 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 23 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

sopusoinnussa tarpeen kanssa (jokaiselle asiakkaalle kokonaistilanteen 

arviointi puutarpeesta). Mikäli tehdään koneellisesti; riittävä määrä 10 - 15 

m³, jos käsin, riittävä määrä 5 m³. Inarin kunnan kotihoidolla on kaksi 

polttomoottorikäyttöistä halkomakonetta, joten kylätyöntekijä on tehnyt 

kaikille kotihoidon piiriin kuuluville, puita tarvitseville asiakkaille noin 15 

m³ polttopuita vuosittain.  

 

 Sevettijärvi-Näätämön alueen nykyisellä kylätyöntekijällä on pitkäaikainen 

metsurin työkokemus, joten hän on tehnyt myös puun kaatoa metsässä 

edellyttäen, että asiakas tai hänen hankkima henkilö on kaverina puun 

kaadossa. Jos työntekijällä ei ole metsurin osaamista, häneltä ei voida 

edellyttää puun kaatoa metsässä, koska se ei lähtökohtaisesti kuulu 

kylätyöntekijän tehtäviin.   

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta  

1. merkitsee Kolttien kyläkokouksen aloitteen tiedoksi,  

2. toteaa, että se ei ryhdy aloitteen pohjalta erillisiin toimenpiteisiin 

vuoden 2022 aikana ja 

3. toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely:  
 Hanna-Maaria Kiprianoff poistui esteellisenä käsittelyn ajaksi 

(edustusjäävi). 

   

 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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Laboratoriopalvelut Inarin kirkonkylälle /  Kuntalaisaloite 

 

168/06.07.03.00/2022 

 

SOTELTK § 24 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Sirkka-Liisa Jomppanen Inarin kirkonkylältä on toimittanut 14.4.2022 

kuntalaisaloitteen otsikolla "Laboratoriopalvelut Inarin kirkonkylälle". 

 

 Aloitteessa pyydetään aloittamaan toimenpiteet, että Inarin kirkonkylällä 

olisi mahdollisuus ottaa laboratorionäytteitä siltä osin kuin se olisi 

mahdollista. Aloitteen mukaan esimerkiksi noin 1-2 krt/ viikossa. Lisäksi 

toivotaan mahdollisuutta sähköiseen ajanvaraukseen. 

 

 Aloitteen laatijan mukaan nykyisin joutuu käyttämään kohtuuttomasti aikaa 

noin 2 minuuttia kestävän toimenpiteen ajaksi. Laatijan mukaan matkoihin 

kuluu minimissään 1½-2 tuntia edestakaiseen matkaan (Inari-Ivalo-Inari) ja 

sivukyliltä vielä enemmän. Kuntalaisaloite on tämän päätösesityksen 

liitteenä. 

  

 Inarin kunnan laboratoriopalvelut siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen 

myötä Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Lapin hyvinvointialueen 

valtuusto on 2.5.2022 kokouksessaan päättänyt, että hyvinvointialueen 

laboratoriopalveluiden tuottajana toimii perustettava NordLab 

hyvinvointiyhtymä.  

  

 Avohoidon johtaja Mirja Laitilta saadun selvityksen mukaan Pohjois-Inarin 

terveydenhoitajat tekevät jonkin verran laboratoriotutkimuksia 

pikamittareilla. Tällaisia ovat esimerkiksi pika-CRP, pika-

streptokokkitutkimus, verensokerimittaus, Hb INR ja virtsatutkimukset. 

Laboratorionäytteenoton laajentaminen Inarin terveydenhoitajien tiloissa 

edellyttäisi henkilöstöresurssien lisäksi laitehankintoja ja logistisia 

järjestelyitä. Näytteet tulee saattaa kuljetuskuntoon näytteenottamisen 

jälkeen, joka edellyttää kylmäsentrifuugin hankkimista. Lisäksi näytteet 

tulee säilyttää ja kuljettaa määräajassa perille siten, että kuljetuksen ajan 

näytteiden lämpötila säilyy vakaana ja se edellyttäisi huolellisen 

pakkaamisen lisäksi taksikuljetusta Ivaloon. Laboratoriohoitajien ja 

Pohjois-Inarin terveydenhoitajien työaika on mitoitettu siten, että sen riittää 

nykyiseen toimintaan ja laboratoriotoiminnan laajentaminen ei nykyisillä 

resursseilla ole mahdollista. Lähivuosien ajan Inarin terveydenhoitajat 

työskentelevät väistötiloissa, joka osaltaan vaikeuttaa uusien toimintojen 

aloittamista.  

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

1. merkitä aloitteen tiedoksi, 

2. että se ei aloita vuoden 2022 aikana toimenpiteitä 

näytteenottotoiminnan käynnistämiseksi Inarin kirkonkylällä, 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

3/2022 10 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 24 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

3. saattaa kuntalaisaloitteessa esitetyn toiveen näytteenottotoiminnan 

laajentamisesta Lapin hyvinvointialueelle tiedoksi ja 

4. todeta kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 

 

 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 / Tmi Mirva Juutinen, Ivalo 

 

173/05.17.03/2022 

 

SOTELTK § 25 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 ilmoitus 

sosiaalipalvelujen tuottamisesta 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. Ilmoituksenvaraisen 

palvelun rekisteröivä viranomainen on siten kunkin alueen 

aluehallintovirasto.  

  

 Tmi Mirva Juutinen on toimittanut ilmoituksen yksityisten 

sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.6.2022 alkaen.  

 

 Tmi Mirva Juutinen tarjoaa Inarin kunnassa kotipalvelun tukipalveluja 

(siivous, pyykkipalvelu, saattajapalvelu ja lapsiperhepalvelut). 

Toiminimellä ei ole omia toimitiloja, vaan palvelu tuotetaan asiakkaiden 

kotona. 

 

 Tmi Mirva Juutinen on toimittanut lautakunnalle tarvittavat dokumentit 

asian ratkaisemiseksi. Ilmoitus on päätösesityksen liitteenä. 

 

 Tmi Mirva Juutisen ilmoitus täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen 

tuottamisesta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Rikosrekisteriote on 

kirjattu nähdyksi 5.5.2022.  

 

 Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sosiaali- ja terveystoimen 

hallintosihteerin virkahuoneessa ennen kokousta. 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Tmi Mirva Juutisen 

ilmoituksen sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottamisesta 1.6.2022 alkaen. 

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 25 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 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 § 26 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Oikaisuvaatimus sosiaalitoimen päätökseen, taloudellinen tuki / Salainen JulkL 24 §:n 1 mom. 

25 kohta 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 27 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 25.4. - 15.5.2022 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 27 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 25.4. - 15.5.2022 

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. 

 

 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.  

    __________  

 

 

    

    

   

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

3/2022 15 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 28 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 28 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

 Päätös 22.4.2022; Laavi/1235/2021 / Salainen JulkL 24§:n 1 

mom. 25 kohta 

 Päätös 25.4.2022; Ilmoituksenvaraisten yksityisten 

sosiaalipalvelujen rekisteröinti Hymyillen (Oy) on hylätty 

2. Valvira 

 Päätös 21.4.2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / 9Lives Ensihoito Oy, 

Helsinki 

 Päätös 2.5.2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Smart Diagnostiikka 

Oy, Oulu 

 Päätös 5.5.2022; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskeva luvan muuttaminen / Sataseudun 

Ambulanssipalvelu Oy, Huittinen 

 Päätös 9.5.2022; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Lahden Ensihoitopalvelu Oy, Nyystölä 

3.  Merikratos 

 Selvitys; Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021 Inarin kunta 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee 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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Sosiaali- ja terveyslautakunta § 29 17.05.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 29  

 

 

 

 Keskusteltiin sosiaalityön johtajan haastatteluun osallistujista. 

Haastatteluun osallistuvat pj. Anu Avaskari, jäsen Arto Leivo ja varajäsen 

 Hanna Kiviniemi. 

 

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

 

 Päätettiin pitää seuraava kokous ti 21.6. klo 16.00 

 

 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.22 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Ptk:n tarkastus 

 

 


