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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto 
 

Kokousaika 29.10.2019 klo 15:00 - 15:20 

 

Kokouspaikka Kunnantalo videoneuvotteluhuone 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Pekkala Aslak puheenjohtaja 

 Kemppainen Tiitu jäsen 

 Fofonoff Sergei Kp varajäsen 

  

Poissa olleet jäsenet Lukkari Sammol varapuheenjohtja 

 Nuorgam Eeva jäsen 

 Palokangas Reijo jäsen 

 

 

Muut saapuvilla olleet Saramo Minna  ympäristöyksikön johtaja, esittelijä 

 Kukkala Susanna  hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä  

  

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 24.10.2019. 

 

Asiat 8 - 10 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla.                     

 Pöytäkirja päätettiin yksimielisesti tarkastaa kokouksessa. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus  

 Aslak Pekkala  Susanna Kukkala 

 puheenjohtaja  pöytäkirjan pitäjä 

 

 

 

Pöytäkirja on pidetty 

yleisesti nähtävänä Inarin kunnan verkkosivuilla osoitteesssa www.inari.fi 6.11.-27.11.2019 

 

 

 hallintosihteeri Susanna Kukkala 
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Ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueelle perustettavat ympäristötarkastajan virat / henkilön 

nimeäminen haastatteluryhmään 

 

SOTEYMP § 8 Ympäristöyksikön johtaja 

 

 Sodankylän tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.9.2019 § 

101, että 1.1.2020 toimintansa aloittavalle ympäristönsuojelun 

yhteistoiminta-alueelle (Sodankylä, Inari, Utsjoki, Muonio ja Enontekiö) 

perustetaan kaksi uutta ympäristötarkastajan virkaa. Virat avataan julkiseen 

hakuun, kun kaikkien kuntien päätökset yhteistoimintaan liittymisestä ovat 

saaneet lainvoima. 

  

 Ympäristötarkastajien sijoittumispaikat ovat Ivalon toimipiste ja Muonion 

tai Enontekiön toimipiste valittavan henkilön sijoittumispaikkatoiveen 

mukaisesti. 

 

 Sodankylän tekninen lautakunta päätti omalta osaltaan haastatteluryhmän 

kokoonpanosta ja esittää sopimuskuntien ympäristönsuojeluviranomaisille, 

että ne nimeäisivät oman henkilönsä haastatteluryhmään. Henkilö voi olla 

luottamushenkilö, viranhaltija tai joku muu sopivaksi katsottu henkilö. 

 

 Sodankylän teknisen lautakunnan päätös 13.9.2019 § 101 

oheismateriaalina. 

 

 Ympäristöyksikön johtaja ehdotus: 
 Inarin ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Inarin 

kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto valitsee 

keskuudestaan, alaisistaan viranhaltijoista tai muutoin sopivaksi 

katsomansa henkilön perustettavien virkojen haastatteluryhmään. 

 

 Päätös:  

 Ympäristöjaosto valitsi yksimielisesti haastatteluryhmään ympäristöjaoston 

puheenjohtajan ja ympäristöyksikön johtan.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 
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Viranhaltijapäätökset ajalta 22.1. - 22.10.2019 

 

SOTEYMP § 9 Ympäristöyksikön johtaja 

 

 Ohessa viranhaltijapäätökset ajalta 22.1.-22.10.2019. 

 

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 
 Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös:  

 Ympäristöjaosto merkitsi tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 
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Muut keskusteltavat asiat 

 

SOTEYMP § 10  

 Keskusteltiin porojen talviruokinnasta 

 ---------- 

 

 

 

 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo. 15.20. 

 

 


