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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
SOSTE 26.10.2021     
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös    

 
 
_______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
Asialistan hyväksyminen 
 
SOSTE 26.10.2021     
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös    

 
 
_______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
SOSTE 26.10.2021     
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yksi varatarkastaja. 
 
Päätös    

 
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
Tiedotettavat asiat 
 
SOSTE 26.10.2021     
    

- Lapin aluehallintoviraston lupapäätös yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antamiseen / Unia Visions Oy, Tornio; toimipaikka 
Raumontie 19, vastaava johtaja Hannamari Harjunen. 

 
- Valviran lupapäätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

/ Pisara LAB Oy, Tampere; laboratorionäytteidenotto potilaan kotona / 
asiakkaan tiloissa koko Suomen alueella. Vastaava johtaja Tuomas 
Sakari Jokiranta. 

 
- Lapin aluehallintoviraston päätös 6.10.2021 koskien Kaksin 

Hoivapalvelut Oy:n valvonta-asiassa 
 

- Valviran lupapäätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 
/ Vitamind Oy, Rovaniemi; toimintakuntana Tornio potilaan kotona / 
asiakkaan tiloissa. Vastaava johtaja Tatu Valtteri Kauranen. 

 
- Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen / 
9Lives Ensihoito Oy / Helsinki; liikkuvan koronanäytteenotto-yksikön 
palvelut kaikissa Suomen kunnissa.  

 
- Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskevan luvan muuttamisesta / Coronaria Fysioterapia Oy, Oulu  
Coronaria Terameri Oy Kemi, toimintakuntana Tornio annettaessa 
palveluja potilaan kotona / asiakkaan tiloissa. Vastaava johtaja Mirva 
Susanna Saarela. 

 
- Valviran lupapäätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 

/ A5 Laboratoriot Oy, Helsinki; liikkuvan näytteenotto- ja testausyksikön 
tuottamat palvelut kaikissa Suomen kunnissa. Vastaava johtaja Ismo 
Antero Ripatti. 

 
- Lapin aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten 

sosiaalipalvelujen muutosten rekisteriöinnistä / Arkipäivä Oy, Seinäjoki; 
Kuntoutuskoti Arkipäivä  / JOKKAKOTI 1, Länsipohjankatu 22 B, 
Tornio. Toimintayksikön vastuuhenkilö Minna Susanna Suoperä. 

 
- Lapin aluehallintoviraston lupapäätös yksityisen terveydenhuollon 

palvelujen antamiseen / Cranio group Oy, c/o Suomen Terveystalo Oy, 
Länsiranta 10 Tornio; Vastaava johtaja Juho Kuivila 

 
- Kaksin Oy:n lopetusilmoitus (sähköpostitse 4.10.2021): kotihoidon 

palvelusetelituottajana toimiminen on päättynyt Torniossa 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
 

- Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus (29.9.2021) 
 26.2.2021 vireille tulleeseen kanteluun 

 
 

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös    
 

 
 
_______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
Viranhaltijoiden pöytäkirjat 
SOSTE 26.10.2021     
    
 
 Alla olevassa luettelossa mainitut viranhaltijat ovat jättäneet pöytäkirjat, 

jotka ovat nähtävillä kokouksen aikana kokouspaikalla KuntaL:n 92 §:n ja 
Tornion kaupungin hallintosäännön 29 ja 30 §:ien mukaisia toimenpiteitä 
varten. 

 
 Vs. perusturvajohtaja Maarit Alalahti 13.9-8.10.2021 

 
Päätösehdotus Päätetään, ettei lautakunta ota käsiteltäväkseen em. viranhaltijoiden 

siirtokelpoisia päätöksiä 
 
Päätös  
 
 
 

_______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
153 
Ilmoitus hoitajan toimen vastaanottamisesta ja vaalin vahvistaminen 
 
SOSTE 26.10.2021       
931/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs.  vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo 

 
Sosiaali-ja terveyslautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 § 141 valinnut 
hoitajan toimeen Tuula Hurtigin.  
 
Tuula Hurtig on ilmoittanut ottavansa toimen vastaan. Hän on toimittanut 
hyväksytyn lääkärintoistuksen terveydentilastaan.  
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ilmoituksen toimen 
vastaanottamisesta ja vahvistaa vaalin. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
154 
Ilmoitus hoitajan toimen vastaanottamisesta ja vaalin vahvistaminen 
 
SOSTE 26.10.2021       
932/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 § 142 valinnut 
hoitajan toimeen Mari Oksalan.  
 
Mari Oksala on ilmoittanut ottavansa toimen vastaan. Hän on toimittanut 
hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan.   
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ilmoituksen toimen 
vastaanottamisesta ja vahvistaa vaalin. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
155 
Hoitajan toimen täyttölupa 
 
SOSTE 26.10.2021       
1065/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 

 
Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella on vapautunut hoitajan toimi 
27.9.2021 alkaen. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Karungin 
palvelukoti. Toimen täyttäminen on välttämätöntä riittävän hoitotyön 
mitoituksen turvaamiseksi.  
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se 
myöntää vapautuneelle hoitajan toimelle täyttöluvan, jonka tämänhetkinen 
sijoituspaikka on Karungin palvelukoti. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
156 
Hoitajan toimen täyttölupa 
 
SOSTE 26.10.2021       
1066/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 

 
Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella on  vapautunut hoitajan toimi 
23.10.2021 alkaen. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on kotihoito. 
Toimen täyttäminen on välttämätöntä riittävien kotihoitopalvelujen 
turvaamiseksi.  
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta  esittää kaupunginhallitukselle, että se 
myöntää täyttöluvan vapautuneelle hoitajan toimelle, jonka tämänhetkinen 
sijoituspaikka on kotihoito. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
157 
Lähihoitajien toimien täytöt (2) 
 
SOSTE 26.10.2021       
1078/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 

 
Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijainti 
vuodeosasto 1) on täytettävänä 2 lähihoitajan toimea. Toimet ovat olleet 
kuntarekryssä avoimessa haussa ajalla 10.9.2021-10.10.2021. 
Määräaikaan 10.10. 2021 klo 15:00 mennessä hakemuksia saapui 
yhteensä 18. Kaikki hakijat täyttivät tehtävään vaadittavan lähihoitajan 
ammatillisen pätevyyden.  
 
Hakemuksien perusteella haastateltaviksi kutsuttiin 6 hakijaa. Haastattelut 
pidettiin 14.10.2021. Mukana haastatteluissa olivat osastonhoitaja Tiia 
Lääkkölä ja vs. johtava hoitaja Teija Alatalo. 
 
Vuodeosasto 1:llä on 40 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan akuutti-, 
tutkimus-, kuntoutus-, pitkäaikais- ja saattohoitopotilaita, jotka eivät tarvitse 
keskussairaalahoitoa. Lähihoitajan tehtävässä tarvitaan monipuolista 
ammatillista osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä 
edellytetään tartuntalain 48 § mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  
 
Haastattelujen perusteella Tanja Tikkanen ja Jenni Mattinen täyttivät 
tehtävään vaadittavat ominaisuudet.   
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajien toimeen (2) Tanja Tikkasen 
ja Jenni Mattisen sekä heidän varalleen Anni Hanhisuannon. Palkkaus on 
sosiaali- ja terveydenhuollon virkaehtosopimuksen hinnoittelukohdan 
01HOI040 mukainen. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on 
30 vuorokauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi saannista ilmoitettava 
toimen vastaanottamisesta ja esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan ehdolla, että muutoin vaali raukeaa. 
 

Päätös    
 
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
158 
Sairaanhoitajan toimen täyttö 
 
SOSTE 26.10.2021       
1076/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 

 
Vanhus- ja hoitopalvelujen palvelualueella (tämänhetkinen sijoituspaikka 
Suensaaren palvelukeskus) on täytettävänä sairaanhoitajan toimi. Toimi on 
ollut kuntarekryssä avoimessa haussa ajalla 10.9.2021-10.10.2021. 
Määräaikaan 10.10.2021 klo 15:00 mennessä hakemuksia saapui 
yhteensä 4. Kaikki hakijat täyttivät tehtävään vaadittavan sairaanhoitajan 
pätevyyden.  
 
Hakemuksien perusteella haastateltavaksi kutsuttiin 2 hakijaa. Paula 
Nikupeteri ja Mirja Keinänen. Haastattelut pidettiin 14.10.2021. Mukana 
haastatteluissa olivat vastaava sairaanhoitaja Liisa Hyry ja vs. johtava 
hoitaja Teija Alatalo.  
 
Suensaaren palvelukeskuksessa on 31 pitkäaikaishoivan ja 9 lyhytaikaisen 
hoivan asiakas paikkaa.Palvelukeskuksen sairaanhoitajan tehtävänä on 
vastata asukkaiden/asiakkaiden lääkehoidon ja sairaanhoidon 
toteuttamisesta yhdessä muun henkilöstön kanssa. Työ on tiimityötä ja 
tehtävässä tarvitaan monipuolista ammatillista osaamista sekä hyviä 
vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 § 
mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  
 
Haastattelujen perusteella Paula Nikupeteri täytti tehtävään vaadittavat 
ominaisuudet.  
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee sairaanhoitajan toimeen Paula 
Nikupeterin ja hänen varalleen Mirja Keinäsen. Palkkaus on sosiaali- ja 
terveydenhuollon virkaehtosopimuksen hinnoittelukohdan 02SOS050 
mukainen. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on 30 
vuorokauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi saannista ilmoitettava 
toimen vastaanottamisesta ja esitettävä hyväksyttävä lääkärin todistus 
terveydentilastaan ehdolla, että muutoin vaali raukeaa. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
159 
Lähihoitajien toimien (3) täytöt 
 
SOSTE 26.10.2021       
1077/01.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo 
 
 Vanhus- ja hoitopalvelujen tulosalueella (tämänhetkinen sijainti Ruskakoti) 

on täytettävänä 3 lähihoitajan toimea. Toimet ovat olleet kuntarekryssa 
avoimessa haussa ajalla 10.9.2021-10.10.2021. Määräaikaan 10.10.2021 
klo 15:00 mennessä hakemuksia saapui yhteensä 28. Hakijoista 27  täytti 
tehtävään vaadittavan lähihoitajan ammatillisen pätevyyden. Yksi hakijoista 
oli lähihoitaja opiskelija.  

 
 Hakemuksien perusteella haastateltaviksi kutsuttiin 6 hakijaa. Haastattelut 

pidettiin 18.10.2021. Mukana haastatteluissa olivat kotihoidon ohjaaja Armi 
Koskenranta, vs. osastonhoitaja Maija Korpi ja vs. johtava hoitaja Teija 
Alatalo.  

 
 Ruskakoti on ikäihmisille kohdennettu 20 paikkainen tavallisen 

palveluasumisen toiminnallinen yksikkö. Ruskakodilta käsin toteutetaan 
myös etäkotihoidon palveluja kotona asuville asiakkaille. Työ on 3-
vuorotyötä. Tehtävässä tarvitaan monipuolista ammatillista osaamista ja 
hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 
§ mukaisia voimassa olevia rokotuksia.  

 
 Haastattelujen perusteella Määttä Emmi, Paananen Sirpa ja Ahvenainen 

Suvi täyttivät tehtävään vaadittavat ominaisuudet.   
 
Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 

 
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee hoitajien toimiin (3) Määttä Emmin, 

Paananen Sirpan ja Ahvenainen Suvin sekä heidän varalleen Köykkä 
Hannan. Palkkaus on sosiaali- ja terveydenhuollon virkaehtosopimuksen 
hinnoittelukohdan 02SOS06A mukainen. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n 
koeaikaa. Valitun on 30 vuorokauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi 
saannista ilmoitettava toimen vastaanottamisesta ja esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ehdolla, että muutoin 
vaali raukeaa. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
160 
Siivouspalvelusetelin arvon nosto 
 
SOSTE 26.10.2021       
1042/02.05.00.00/2021    
 
 
Valmistelija Vs. vanhus- ja hoitopalvelujen päällikkö Teija Alatalo: 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.11.2019 kokouksessa § 156 päättänyt 
ottaa käyttöönsä Tornion kaupungin kotipalvelun tukipalveluna 
järjestettävään siivouspalveluun (sosiaalihuoltolaki § 19) tarkoitetun 
palvelusetelin. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.12.2019 kokouksessa § 
178 hyväksynyt myönnettävälle siivouspalvelulle palvelun myöntämisen 
kriteerit sekä palvelusetelien arvot.  
 
Siivouspalvelua järjestetään kotipalvelun tukipalveluna pienituloisille 65 
vuotta täyttäneille ikäihmisille, joilla palvelutarpeen selvittämisen 
perusteella ei ole mahdollisuutta selviytyä siitä itsenäisesti, ja joiden 
kotipalvelun saamisen kriteerit täyttyvät. Siivouspalvelun myöntämisen 
edellytyksenä on alentuneen toimintakyvyn lisäksi bruttotulorajat. 
Siivouspalvelun hankkimista varten asiakkaalle myönnetään 
siivouspalveluseteli.  
 
Palvelusetelin arvot ovat tällä hetkellä: 
 20 euroa/tunti   1 hengen talous tulot enintään 950 euroa/kk 
                          2 hengen talous tulot enintään 1900 euroa/kk 
 
 15 euroa/tunti   1 hengen talous tulot enintään 1300 euroa/kk 
                          2 hengen talous tulot enintään 2600 euroa/kk 
 
Ei palveluseteliä: tulorajat ylittyvät 
 
Käytännön työssä on todettu, että tulorajat ja  palvelusetelien arvot ovat 
liian matalat. Palvelusetelin käyttö on tästä syystä jäänyt hyvin vähäiseksi. 
Pienituloisilla asiakkailla ei ole ollut varaa hankkia myönnettävää 
siivouspalvelua palvelusetelistä huolimatta. Asiakkaalle jäävä 
omavastuuosuus on jäänyt liian korkeaksi.  
 
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävän siivouspalvelun myöntämisen 
bruttotulorajaa sekä palvelusetelin arvoa nostetaan vastaamaan paremmin 
pienituloisten asiakkaiden kykyä ottaa vastaan heille myönnettyä palvelua.  
 

 



 

 

Esityslista 12/2021  17 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
Palvelusetelin arvo: 
 30 euroa/tunti 1 hengen talous tulot enintään 1300 euroa/kk 
                        2 hengen talous tulot enintään 2600 euroa/kk 
 
Ei palveluseteliä  Tulorajat ylittyvät 
 

Päätös 
    
 
 _______ 
 



 

 

Esityslista 12/2021  18 

 
Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
161 
Hyvinvointipalvelujen osavuosikatsaus 3/2021 
 
SOSTE 26.10.2021       
726/02.02.02/2021    
 
 
Valmistelija Talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen 

 
Hyvinvointipalveluiden kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus on 
laadittu talousjohtajan ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus 
käsittelee osavuosikatsausta 3/2021 kokouksessaan 1.11.2021. 
 
Kirjanpidon aikataulun vuoksi osavuosikatsaus valmistuu 25.10.2021 ja 
lähetetään sähköpostitse sosiaali- ja terveyslautakunnalle.  
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointipalvelujen 
osavuosikatsauksen 
 

Päätös    
 _______ 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta  26.10.2021 
 

 

 
162 
Hoivapalvelut Ystävyydellä Oy:n  hakemus palvelun tuottajaksi 
 
SOSTE 26.10.2021       
1090/02.08.02/2021    
 
 
 
Valmistelija Sosiaalityön johtaja Anne Filali 
 

Yksityisestä sosiaalipalvelusta annetun lain (922/2011) mukaan 
sosiaalipalvelut jaetaan ilmoituksenvaraisiin sosiaalipalveluihin (11 §) ja 
luvanvaraisiin sosiaalipalveluihin (7 §). Hoivapalvelut Ystävyydellä Oy on 
tehnyt ilmoituksen Tornion kaupungille henkilökohtaisen avun ja 
omaishoidontuen palvelujen tuottamisesta. Näiden palvelujen 
tuottamisesta päättää kunta, eikä näiden palvelujen tuottajaa merkitä 
aluehallintoviraston rekisteriin.  

 
Palvelun tuottaja on toimittanut seuraavat asiakirjat: 
 
-ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta 
-jäljennös yhteisösäännöistä 
-toimintasuunnitelma 
-jäljennös vastuuhenkilön tutkintodistuksesta ja työkokemuksesta 
-todistus maksetuista veroista 
-Tyel-vakuutustodistus 
-vakuutustodistukset 

 
      Palvelun tuottajan antamien selvitysten perusteella Hoivapalvelut  
      Ystävyydellä Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa  

(922/2022) asetetut vaatimukset ja voidaan hyväksyä henkilökohtaisen 
avun ja omaishoidon tuen palvelutuottajaksi.  

 
Tornion kaupunki on asettanut palvelusetelisääntökirjassa palvelun 
tuottajaksi hyväksymiskriteerit palvelusetelilain 5 pykälän mukaisesti. 
Hoivapalvelut Ystävyydellä Oy täyttää nämä kriteerit ja voidaan siten 
hyväksyä henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen 
palvelusetelituottajaksi.  
 
Todetaan vielä, että palvelusetelisääntökirja on palveluntuottajaa 
velvoittava kaikilta osin. 

 
Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 

 
 
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa ilmoituksen vastaan ja myöntää 

Hoivapalvelut Oy:lle luvan tuottaa henkilökohtaisen avun ja omaishoidon 
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tuen palveluita Tornion alueella. Yritys voi toimia henkilökohtaisen avun ja 
omaishoidon tuen  palvelusetelituottajana. 
 

Päätös    
 
 _______ 
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Kiintiöpakolaisten määrä vuodelle 2022 
 
SOSTE 26.10.2021       
1089/04.03.01.02/2021    
 
 
Valmistelija Sosiaalityön johtaja Anne Filali 
  
 Torniossa on kiintiöpakolaisten määrä  vuosina 2020-2021 on ollut 30 

pakolaista vuodessa. Tämä määrä on koettu hyväksi kotouttamisen 
onnistumisen kannalta. Tornio on profiloitunut ennen kaikkea 
lapsiperheiden kotouttamispaikaksi ja tämä on tavoitteena myös jatkossa. 
Nyt pakolaiskiintiöstä päätetään vain vuodelle 2022.  
 

Esittelijä Perusturvajohtaja Karjalainen Leena 
 

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää Tornion 
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Tornion kaupunkiin 
vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrä on 30 vuonna 2022. 
 

Päätös    
 
 
 _______ 
 
 


