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Muut saapuvilla olleet Seppänen Jaakko toimialajohtaja, esittelijä 

 Kukkala Susanna hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 6.6.2019. 

 

Asiat 32 - 38 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Hannola ja Emilia Nieminen.  

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Eira Oikarinen  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 19.6.2019 

 

 

Allekirjoitukset  

 Janne Hannola  Emilia Nieminen  

 

Pöytäkirja on pidetty 
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Ympäristönsuojeluviranomaisen kuntien välinen yhteistyö 

 

353/01.01.01.01/2018, 158/00.04.01/2019 

 

SOTELTK § 32 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

Kuntaliitto on 3.10.2017 julkaisemassaan yleiskirjeessä kannustanut kuntia 

yhteistyöhön viranomaistehtävien hoidossa. Kuntaliitto kannustaa pieniä 

kuntia riittävän asiantuntemuksen, erikoistumismahdollisuuksien ja 

palvelutarjonnan turvaamiseksi hakeutumaan vapaaehtoiseen kuntalain 

tarkoittamaan kuntayhteistyöhön ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien 

hoitamisessa.  

 

Kuntaliiton julkaisemat hallintokyselyt osoittavat, että ympäristönsuojelun 

viranomaistehtäviä hoidetaan hyvin vaihtelevan kokoisissa 

toimintayksiköissä ja vaihtelevalla osaamis- ja koulutuspohjalla. 

Ympäristönsuojeluviranomaisyksiköitä on arviolta koko maassa 150-175 

kpl ja yksiköissä työskentelee keskimäärin 5,2 henkilöä (mediaani 3 

henkilöä). Ympäristönsuojelussa jo lähes puolet kunnista hoitaa tehtävää 

useamman kunnan yhteistyönä.  

 

Ympäristönsuojelun tehtäviä koskeva lainsäädäntö lisääntyy ja uudistuu 

kiivaalla tahdilla. Muutosten valossa yhteistyön ja asiantuntemuksen 

laajentamisen tarpeet tullevat korostumaan entisestään. Kuntalaisten ja 

toiminnanharjoittajien vaatimukset ympäristönsuojelun 

viranomaistoimintoja kohtaan ovat niin ikään kasvaneet, ja elinympäristöä 

koskevat päätökset ovat entistä keskeisemmällä sijalla kunnan 

päätöksenteossa ja merkittäviä kunnan elinvoiman edistämisessä. Tehtävien 

laadukas hoitaminen vaatii monipuolista osaamista ja mahdollisuutta tarjota 

palveluita nopeallakin tempolla hankkeiden edetessä. Samalla tulee 

huolehtia viranomaisen riippumattomuudesta ja estää asioiden 

henkilöityminen. Muutoksiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä ja 

osaamisen laajentamista.  

 

Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla 

hoitaa tehtäviään yhdessä. Kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan 

muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus 

viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä. 

 

Inarin kunta on kunnanhallituksen päätöksen (76 §/2019) mukaisesti  

neuvotellut 8.5.2019 Sodankylän kunnan kanssa mahdollisuudesta liittyä 

Sodankylän ja Muonion välisen yhteistoimintasopimuksen piiriin. Koska 

Inarin ja Utsjoen kunnilla on voimassa oleva sopimus ympäristönsuojelun 

tehtävien yhteisestä järjestämisestä, on Sodankylän kunta neuvotellut myös 

Utsjoen kunnan kanssa halukkuudesta liittyä yhteistoimintasopimuksen 

piiriin. 

   

  Inarin ja Utsjoen lisäksi Enontekiön kunta on myös ilmaissut halukkuutensa 

liittyä Sodankylän ja Muonion välistä yhteistoiminta-aluetta koskevan 
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yhteistoimintasopimuksen piiriin. Sodankylän ja Muonion kuntien välisen 

sopimuksen mukaan yhteistoimintasopimuksen piiriin voi liittyä myös muita 

kuntia. Järjestely edellyttää sopimuskuntien näin täydennettyä sopimusta. 

Sopimuksen muuttaminen edellyttää myös kaikkien sopijakuntien 

yhtäpitäviä päätöksiä.  

 

Kuntalaki 51 §:n mukaan: "Kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman 

kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa 

tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. 

Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen 

jäsenistä. Lakisääteisessä yhteistoiminnassa jokaisella kunnalla on 

toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema jäsen." 

 

  Yhteistoiminta Inarin, Enontekiön, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kuntien 

välillä olisi mahdollista aloittaa 1.1.2020. Sopimuksen tarkoituksena on 

varmistaa samantasoiset ja kustannustehokkaat palvelut kaikissa 

sopijakunnissa. Liitteenä olevan sopimusluonnoksen on  valmistellut 

Sodankylän kunnan ympäristöpäällikkö Teresa Ojala Sodankylän ja 

Muonion välisen sopimuksen pohjalta (Liite 1). Sodankylän ja Muonion 

välinen sopimus on puolestaan laadittu Kuntaliiton mallisopimuspohjien 

perusteella (Kuntaliiton yleiskirje 3.10.2017) . Sopimusluonnoksen 

valmisteluun on Inarin kunnasta osallistunut ympäristöyksikön johtaja 

Minna Saramo.  

 

  Koska yhteistoiminta-alueessa on mukana useita kuntia, on luonnoksessa 

huomioitu mm. kustannusjaon periaatteita, jaoston jäsenten määräytyminen 

sekä jaoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta päättäminen. 

Laajentuvan alueen myötä myös henkilöstöresurssien tarve kasvaa. 

Tarkoituksena on, että henkilöstöön kuuluisi ympäristöpäällikkö ja kolme 

ympäristötarkastajaa sekä lisäksi Sodankylässä olisivat tarvittavat sihteeri- / 

hallintopalvelut.  Sihteeri- / hallintopalveluiden tarpeen on arvioitu olevan 

noin 0,4 htv. Sodankylä vastuukuntana perustaisi uudet tarvittavat virat. 

 

  Henkilöstöstä ympäristöpäällikkö ja 1 ympäristötarkastaja sijoittuisivat 

Sodankylään, 1 ympäristötarkastaja Inarin kuntaan ja 1 ympäristötarkastaja 

joko Muonion tai Enontekiön kuntaan (Liite 2). Kaikissa kunnissa säilyisi 

toimipiste. Alustava kustannusarvio ja esitys kustannusten jaosta ovat 

esityksen liitteenä (Liite 3 ja 4). 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

1. hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen 

perustamisen Sodankylän, Muonion, Utsjoen ja Enontekiön kunnan 

kanssa, 

2. hyväksyy osaltaan sopimuksenluonnoksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja  

  terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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Dementiakodin toiminnan uudelleenjärjestely 

 

286/00.01.00.04/2019 

 

SOTELTK § 33 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

 

 Inarin Vanhusten ja Eläkeläisten Tuki ry:n hallituksen puheenjohtaja 

Valtteri Huhtamella ja isännöitsijä Sampo Kirjarinta ovat lähestyneet 

8.5.2019 Inarin kunnanjohtajaa ja sosiaali- ja terveysjohtajaa esityksellä, 

että Tukiyhdistyksen toiminta ja kiinteistöt siirrettäisiin kunnan ja kunnan 

yhtiöiden omistukseen. Alustava aikataulu olisi 1.1.2020 alkaen. 

 

 Tilojen osalta ratkaisut ovat Tilapalvelukeskuksen ja Inarin kiinteistöt Oy:n 

toimivallan alaisia. 

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on kilpailuttanut tehostetun palveluasumisen 

vuoden 2018 lopulla. Inarin Vanhusten ja Eläkeläisten Tuki ry hyväksyttiin 

mukaan puitesopimukseen. Kunta ostaa yhdistykseltä 10 paikkaa 

tehostettua palveluasumista vuoden alusta voimaan tulleen sopimuksen 

mukaisesti. Sopimuskausi on neljä vuotta. Ostopalvelusopimuksen arvo 

ilman ateriapäiviä on 501 692,50  €/ vuosi. 

 

 Toiminnan siirtämistä kunnalle on käsitelty aiemminkin, mutta kunta on 

suhtautunut asiaan kielteisesti. Yhdistyksen kiinteistöistä erityisesti Ala-

Männikkö on jo pitkään ollut huonossa kunnossa. Osaa asuinhuoneistoista 

ei enää korjata ja ne odottavat purkamista. Kiinteistön jatkuvat korjaukset 

ovat heikentäneen yhdistyksen taloudellista tilannetta. Kunta on 

yhdistyksen perustajajäsen ja tästä syystä yhdistys pyysi neuvotteluja 

kunnan kanssa asian ratkaisemiseksi. 

 

 Inarin Vanhusten ja Eläkeläisten Tuki ry:n hallitus on käsitellyt asiaa 

kokouksessaan ti 28.5. ja hallitus esittää yksimielisesti ylimääräiselle 

yhdistyskokoukselle toiminnan siirtämistä kunnalle ja kiinteistöjen 

siirtämistä kunnan yhtiöille. Esitys (ei julkinen) on esityslistan liitteenä 1. 

Asian käsitteleminen vaatii yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yksimielisen 

päätöksen ylimääräisessä yhdistyskokouksessa. Ylimääräinen 

yhdistyskokous pidetään 7.6.2019. Tukiyhdistyksen ylimääräisen 

yhdistyskokouksen päätös saatetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 

kokoukseen tiedoksi.  

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulisi käsitellä asia ennen vuoden 2020 

talousarvion suunnittelun käynnistämistä.  Asialla on teknisiä ja 

taloudellisia vaikutuksia talousarvion laadintaan sekä toiminnallisia 

vaikutuksia laitoshoidon ja asumispalveluiden tulosalueella. Esitys 

toimenpiteistä liitteenä (Liite 2). 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa annettu ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta 
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1. hyväksyy Inarin Vanhusten ja Eläkeläisten Tuki ry:n esityksen 

palvelutuotannon (10    tehostetun palveluasumisen paikkaa) 

siirtämisestä Inarin kunnan toiminnaksi ja 

2. hyväksyy Palvelutalo Koivikon ryhmäkodin 8 työntekijän siirtämisen 

kunnan palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2020 alkaen sekä 

3. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan valmistelemaan vuoden 2020 

talousarvion ja    vuosien 2021-22 talous- ja toimintasuunnitelman 

yhteydessä palvelutoiminnan lakkauttamisen nykyisissä tiloissa ja 

henkilökunnan siirtämisen työskentelemään Männikön palvelukodilla 

ja Ivalon kotipalvelussa suunnittelun kuluessa tarkentuvin 

henkilöstömäärien mukaisesti. 

  

 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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Säteilyturvallisuusvastaavan nimeäminen 

 

SOTELTK § 34 Avohoidon johtaja 

  

 Säteilytoiminnan turvallisuudesta vastaa säteilylain mukaan 

säteilytoiminnan harjoittaja. Turvallinen säteilyn käyttö edellyttää toimivaa 

käyttöorganisaatiota ja vastuusuhteiden määrittelyä.  

  

 Vuoteen 2018 saakka terveyskeskuksen säteilyturvallisuudesta vastaavana 

johtajana on toiminut terveyskeskuslääkäri. Hänen irtisanouduttuaan 

virastaan uuden henkilön nimeäminen em. tehtävään on ajankohtainen.  

 

 Uusi säteilylaki (859/2018) tuli voimaan 16.12.2018. Lakimuutoksen myötä 

säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan nimike muuttui 

säteilyturvallisuusvastaavan nimikkeeksi. Uusi säteilylaki mahdollistaa 

röntgenhoitajan nimeämisen säteilyturvallisuusvastaavaksi  

natiiviröntgentoiminnassa edellyttäen, että röntgenhoitajalla on suoritettuna 

säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan tutkinto.  

 

 Röntgenhoitaja Sirpa Lakotieva on suorittanut Oulun yliopistossa vastaavan 

johtajan kuulustelun 15.1.2010. Lisäksi Lakotieva on suorittanut 

röntgenhoitaja AMK-tutkinnon vuonna 2014, johon sisältyi myös 

säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan tutkinto. Näin ollen Sirpa 

Lakotievalla on säteilylain 41 §:n edellyttämä kelpoisuus 

säteilyturvallisuusvastaavan tehtävään.  

  

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä röntgenhoitaja AMK Sirpa 

Lakotievan Inarin kunnan terveyskeskuksen säteilyturvallisuusvastaavaksi 

1.7.2019 alkaen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sosiaali- ja 

terveysjohtajan päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 

 Lisätietoja:  Avohoidon johtaja Mirja Laiti  

    puh. 040 844 5627.  

  __________  
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Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalla 15.4.-9.6.2019 / Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 

SOTELTK § 35 Hallintosihteeri 

 

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

den perusteella tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 15.4.-9.6.2019. 

 Lisäksi muut (mm. virkavapaudet, vuosilomat yms.) sosiaali- ja terveystoi-

men viranhaltijoiden tekemät päätökset ovat nähtävissä viranhaltijoiden vir-

kahuoneissa virka-aikana. 

 

 Luettelo viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 3.-9.6.2019 sekä luettelo 

salaisista päätöksistä ajalta 15.4.-9.6.2019 jaetaan kokouksessa. 

 

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

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

otto-oikeuttaan. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi. 

    

    

   

 Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Tiedoksi saatettavat asiat 
 

SOTELTK § 36 Hallintosihteeri 

  

1. Aluehallintovirasto 

  9.4.2019; Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus 

/ Esperi Hoitokoti Kotimatka, Rovaniemi 

2. Ara 

 Päätös 24.5.2019; Ehdollisen varauksen jatkaminen / 

Virkkulankylä Oy:n Ivalon Virkkula 

3.  Kuntaliitto 

 Yleiskirje 5/2019; Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden 

edistämiseen kunnan toiminnassa 

4.  Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Kuntainfo 3/2019, 2.5.2019; Ihmiskaupan uhrien oikeus 

erityiseen tukeen ja palveluihin Suomessa 

 Kuntainfo 4/2019, 8.5.2019; Nuorison terveystodistus poistuu 

käytöstä 

5.  Valvira 

 Ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettamine, Kuopio / AudioBalance Excellence 

Oy, Lapinlahti 

 Päätös 17.4.2019; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Morrison Investments Oy, Helsinki 

 Päätös; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, uusi toimipaikka / KotiHammas 

Oy, Helsinki 

 Päätös; Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamiseen / Kasvunpolku Oy, Vartiala 

 Ilmoitus; Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon 

palvelutoiminnan alkamisesta / Kasvunpolku Oy, Vartiala 

 Päätös; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskeva luvan muuttaminen, palveluista vastaava johtaja / 

Silmäasema Optiikka Oy, Helsinki 

 Ilmoitus; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen, Posti Kotipalvelut Oy, Päijät-Häme / 

Posti Kotipalvelut Oy, Posti 

6.  Korkein hallinto-oikeus 

 Päätös 10.4.2019; Valituslupahakemuksen kumoaminen 

 

 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi. 

 

 Päätös:  
 Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi. 

       

  Lisätietoja:  Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen  

    puh. 040-518 9059.  

    __________  
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTELTK § 37  

 

 Sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt aiemmin tietoa vuodeosaston 

lisä- ja ylityökertymistä. Toimitettu vuoden 2018 kertymät tiedoksi ja 

keskusteltu asiasta. Keskustelun pohjalta todettiin, että asia tulee ottaa 

huomioon vuoden 2020 talousarviota sunniteltaessa. 

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

 

 Kari Akujärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 

16.57. 

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

 Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen tiistaina 27.8.2019. 

 

  

  

 

 

 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 17.07. 
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