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Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston toimivalta 

 

SOTEYMP § 1 Ympäristöyksikön johtaja 

 

 Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue on aloittanut 

toimintansa 1.1.2020 ja Inarin kunnan ympäristönsuojelun 

viranomaistehtävät ovat siirtyneet ympäristöjaostolta yhteistoiminta-alueen 

toimielimelle. Muutoksesta johtuen sosiaali- ja terveyslautakunnan 

ympäristöjaoston toimivalta tulee päivittää.  

 

 Hallintosäännön 32 §:n mukaan toimielin voi siirtää hallintosäännön 5. 

luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle 

toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 

 

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 
 Ympäristöjaosto hyväksyy toimivallan liitteen numero 1. mukaisesti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Päätös:  

 Ympäristöjaosto hyväksyi yksimielisesti ympäristöyksikön johtajan 

päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 
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Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat 2020-2024 

 

SOTEYMP § 2 Ympäristöyksikön johtaja 

  

 Kunnan yhteisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 

laatimisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa (665/2006). Asetus on 

annettu terveydensuojelulain (TsL 763/1994) 6 §:n, elintarvikelain (EL 

23/2006) 48 §:n, sekä tupakkalain(TupL 693/1976) 14 a §:n 6 momentin, 

sellaisena kuin se on laissa 286/2006 nojalla. 

 

 Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) mukaan 

ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään 

seuraavat tiedot: 

1. tarkastuksen sisällön määrittelyn 

2. valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheyden 

3. tarkastuksiin keskimäärin käytettävän ajan 

4. kunnan toimesta tapahtuvan näytteenoton ja tutkimisen 

5. valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin 

 

 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan tulee lisäksi liittää eri 

lakien mukaiset valvontasuunnitelmat. Näiden vähimmäissisällöstä 

säädetään kunkin lain erillisissä ohjeissa. 

 

 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on laadittu 

viisivuotiseksi. Eri lakien mukaan valvontasuunnitelmat tarkastetaan 

tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Inarin kunnan 

sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto hyväksyy 

ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosittain. Eri lakien 

mukaiset valvontasuunnitelmat hyväksytään vain niiltä osin kuin niissä on 

tapahtunut muutoksia. Hyväksytty ympäristöterveydenhuollon 

valvontasuunnitelma ja sen liitteenä olevat eri lakien mukaisten 

valvontasuunnitelmien muutokset Lapin aluehallintovirastolle. 

 

 Valvontasuunnitelmat on päivitetty uudelle viisivuotiskaudelle 2020-24 

(ET ja EHO vain vuodelle 2020). Päivitetty ympäristöterveydenhuollon 

valvontasuunnitelma liitteineen on toimitettu ympäristöjaoston jäsenille 

esityslistan ohessa. 

 

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 
 Ympäristöjaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuollon 

valvontasuunnitelman liitteineen vuodelle 2020-24. Hyväksytty 

valvontasuunnitelma lähetetään tiedoksi Lapin aluehallintovirastolle ja 

laitetaan nähtäville molempien kuntien internetsivuille. 

 

  

 

 

 Päätös:  
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 Ympäristöjaosto hyväksyi yksimielisesti ympäristöyksikön johtajan 

päätösehdotuksen. Tekniset päivitykset ja korjaukset liitteissä päivitetään 

ajantasalle. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

__________ 
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Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointi vuodelta 2019 

 

SOTEYMP § 3 Ympäristöyksikön johtaja 

  

 Kunnan tulee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 

toteutuminen vuosittain ja toimittaa monijäsenisen toimielimen hyväksymä 

selvitys suunnitelman toteutumisesta aluehallintovirastolle seuraavan 

vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

  

 Toteutunutta valvontaa tulee vuosittain verrata suunnitelmaan ja arvioida 

valvonnan tehokkuutta sekä voimavarojen riittävyyttä ja kohdentamista. 

Valvonnan voimavaroista päättävän elimen tulee osallistua valvonnan 

toteutumisen seurantaan. 

 

 Arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 

 - tarkastusten määrä valvontatyypeittäin 

 - tarkastusten kattavuus valvontakohdetyypeittäin 

 - näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin 

 - valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen 

 

 Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön valtakunnallinen valvontatietokanta 

VATI. Tietokanta otettiin käyttöön keskeneräisenä ja kehittämistyö jatkuu 

edelleen v. 2020. Sovelluksessa ei ole ollut toimivaa raportointityökalua ja 

siksi vuoden 2019 valvonnan toteutuminen on selvitetty omista excell-

taulukkoihin tehdyistä yhteenvedoista sekä eläinlääkintähuollon osalta osin 

ProvetNet-ohjelmasta.  

 

 Raportit ja yhteenvedot nähtävillä kokouksessa. 

 

 Toimialakohtainen arviointi:  
 

 Elintarvikevalvonta 
 Elintarvikevalvontasuunnitelma oli laadittu valtakunnallisen valvon-

tasuunnitelman mukaan riskiperusteisesti paikallisolosuhteet huomoiden. 

Valvontasuunnitelmassa elintarvikehuoneistoihin suunniteltiin tehtäväksi 

123 Oiva-tarkastusta. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 96 ja 

muita suoritteita n. 40 kpl  (elintarvikkeiden tilapäinen myynti, eth-

ilmoitusten käsittely ym.). 

  

 Riskinarviointiin perustuvan paikallisen valvontasuunnitelman toteuma oli 

hyvä (78 %) etenkin kun huomioidaan, että ympäristöterveydenhuollon 

valvontaresursseja meni melko runsaasti henkilöstöhallintoon ja 

ympäristönsuojelun viranomaistyöhön.  

 

 Tarkastamatta jäi lähinnä pieniä, vähäriskisiä kohteita kuten 

kausikahviloita, tarjoilutiloja ja pieniä myymälöitä. Liha-alan laitosten 

valvonta jäi edelleen puutteelliseksi. Asia otetaan käsittelyyn 

kunnaneläinlääkäreiden kanssa heti alkuvuodesta 2020. 
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 Tupakkalain valvonta 

 Tupakkalain valvontakohteita ovat tupakkatuotteiden myyntipaikat sekä 

kohteet, joissa tupakointia on rajoitettu (ravintolat, koulut jne.).  

 Tupakan vähittäismyyntikohteita tarkastettiin valvontaprojektina v. 2018. 

Myynnin valvontaa tehtiin v. 2019 aikana elintarvikevalvonnan yhteydessä. 

Tarkastuksista ei laadittu erillisiä muistioita. 

 

 Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupia käsiteltiin 

15 kpl. 

   

 Terveydensuojelun valvonta 

 Valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontasuunnitelmassa on määritelty 

tarkastuskohteiden riskiluokat ja tarkastustiheydet. Vuoden 2019 paikalli-

sessa valvontasuunnitelmassa oli huomioitu nämä valtakunnalliset ohjeet ja 

samalla määritelty pääsääntöisesti kunkin tarkastuskohteen tarkastustiheys 

riskinarvioinnin perusteella. Tarkastustiheydet vaihtelevat kohteesta riip-

puen vuosittaisesta tarkastuksesta viiden vuoden välein tehtävään tarkastuk-

seen.  

 

 Vuonna 2019 suunniteltiin tarkastettavaksi 45 kohdetta. Suunnitelman 

mukaisia tarkastuksia tehtiin 38 kpl ja muita tarkastuksia 8 (uudet kohteet, 

väistötilat jne.). Asumisterveyteen ja sisäilmaongelmiin liittyviä näytteitä 

otettiin 78 kpl (mikrobit, kuidut, VOC). 

 

 Riskinarviointiin perustuva paikallinen valvontasuunnitelma toteutui  hyvin 

(n. 84,4  %) tavoitteeseen nähden kun huomioidaan valvonnan resurssit.  

 

 Sisäilmaongelmat ja niiden selvittely ei näy suunnitelmallisessa 

valvonnassa asiakaslähtöisyydestään johtuen. Kaikkia koulujen, 

päiväkotien ym. TsL-kohteiden sisäilma-asioihin liittyviä suoritteita 

(yhteydenottoja, palavereja, kohdekäyntejä ym.) on lähes mahdoton kirjata 

valvontajärjestelmään, joten ko. valvonta-, neuvonta-, ohjaustyöhön 

mennyttä kokonaisaikaa ja vuosittaista resurssitarvetta on vaikea arvioida.  

  

 Työskentely kunnan työpaikkojen sisäilmatyöryhmässä vei myös osaltaan 

terveydensuojelun viranhaltijoiden työaikaa.  

  

 Eläinlääkintähuolto 

Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät jaettiin kolmen vakituisen praktikon 

kesken.  

 

Suunnitelmallisen eläinsuojeluvalvonnan toteuma oli kohtalainen (8/16) 

Osaan tarhoista tehtiin myös uusintatarkastuksia joko puutteiden 

korjaamisen tarkastamiseksi tai aluehallintoviraston määräyksestä.  

Ilmoitukseen perustuvia tarkastuksia tehtiin 8 kpl. 
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Porojen hyvinvointia seurataan poroerotusten yhteydessä. Havaittuihin 

epäkohtiin puututaan viivytyksettä paikanpäällä.  

  

Eläintautilain mukaista valvontaa tehtiin vientiin/tuontiin liittyvien 

tarkastusten ja näytteenoton yhteydessä (porojen vientitarkastukset, koirat). 

Lisäksi tarkastettiin Inarin kunnan kalanviljelylaitos Inarissa. 

 

Sivutuotelain mukaista valvontaa ei tehty lainkaan.  

 

 Tuotantoeläinten ja pieneläinten perusterveydenhoito- ja sairaudenhoito 

palvelut pystyttiin tarjoamaan kiitettävästi. Leikkauksia ym. perustasoa 

vaativampia toimenpiteitä keskitettiin siten, että eläinlääkäreillä oli 

mahdollisuus avustaa toisiaan.  

 

 Poroerotuskaudella eläinlääkärit toimivat sekä kunnaneläinlääkäreinä että 

aluehallintoviraston tarkastuseläinlääkäreinä (poroteurastamoiden 

tarkastukset ja lihantarkastus). Neljännen eläinlääkärin palkkaaminen 

erotuskaudelle (3 kk) ja viisipäiväseen viikkoon pohjaituva työpäivälista, 

ovat mahdollistaneet vapaiden pitämisen ja vähentänyt työn 

kuormittavuutta.  

 

  

 Kokonaisuutena ympäristöterveydenhuollon valvontaa toteutettiin hyvin. 

 

 Elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan lupa- ja 

valvontamaksuja saatiin yhteensä 21 150 € (lisäksi kunnan sisäisiä 930 €). 

Toimialakohtaisia tuloja on vaikea arvioida, koska valtaosa tarkastuksista 

tehdään eri lakien alaisina yhteistarkastuksina. Valvonnan tulot 

kohdentuvat suoraan ympäristöyksikölle. 

 

 Eläinlääkintähuollosta v. 2019 tulot olivat seuraavat: valvontatuotot 10 328 

€, klinikkamaksut 12 718 € sekä maksullinen palvelunumero 920 €.  

 

 Laadullisesti valvonta toteutui hyvin. Kaikista valvontatoimenpiteistä laadi-

taan kirjallinen tarkastuskertomus tai muu asiakirja. Neuvontaan ja ohjauk-

seen käytettiin runsaasti resursseja (mm. sisäilma-asiat). Tämä näkyy  

suunnitelmallisen valvonnan toteumassa.  

  

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 

 Ympäristöjaosto hyväksyy edellä esitetyn ympäristöterveydenhuollon val-

vontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin vuodelta 2019 ja lähettää sen 

Lapin aluehallintovirastolle. 

 

 Päätös:  

 Ympäristöjaosto hyväksyi yksimielisesti ympäristöyksikön johtajan 

päätösehdotuksen. Ympäristöjaosto edellyttää, että liha-alan laitosten 

valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota.  
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 

 

 


