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Ympäristöterveyslautakunta § 1–2  26.2.2019 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 1 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

nan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä 
jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta ni-
meää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympä-
ristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi 
ääni. 

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen 4 ääntä Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1 Kuosku Marita 
 Imporanta Aulikki 1           Kerkelä Antti 
   4 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 2 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen koko-
usta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 20.2.2019. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 3–4  26.2.2019 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 3 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tar-
vittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän ko-

kouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ään-
tenlaskijoina. 

 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toi-

mivat ääntenlaskijoina, valittiin Jouni Halonen ja Aulikki Imporan-
ta. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 4 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi ja totesi, ettei lisäasioita ollut. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 5   26.2.2019 
 
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOH-
TAJAN VALINTA  
 
Ymptervltk § 5 Kuntayhtymän osajäsenyyssopimuksen 3 §:n mukaan ympäristö-

terveyslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan kahden vuoden välein vuorotellen jokaisesta kun-
nasta. 

 
Ympäristöterveyslautakunta on 23.1.2013 § 4 päättänyt, että pu-
heenjohtajuus kiertää aakkosjärjestyksessä kuntien nimien mu-
kaan. Varapuheenjohtaja on se, joka on seuraavaksi puheenjohta-
juusvuorossa. 

 
Edellinen valtuustokausi oli kuntalain muutoksen jälkeen aiem-
masta poiketen puoli vuotta pidempi ja kunnallisvaalit käytiin ke-
väällä 2017 siten, että uudet valtuustot aloittivat 1.6.2017. 
 
Ympäristöterveyslautakunta päätti kokouksessaan 15.2.2017 § 4 
valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ke-
väällä 2017 jatkuvalle toimikaudelle siihen saakka kunnes kevään 
2017 kuntavaalien jälkeen jäsenkunnat ovat nimenneet edustajan-
sa seuraavalle nelivuotiskaudelle ympäristöterveyslautakuntaan. 
Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Kangas Sallasta ja varapuheen-
johtajaksi Jouni Halonen Savukoskelta. 
 
Kokouksessaan 26.9.2017 § 34 ympäristöterveyslautakunta valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen puheenjohtajuusvuo-
rossa olevan Sallan kunnan edustajan Sinikka Kankaan ja vara-
puheenjohtajaksi Savukosken kunnan edustajan Jouni Halosen. 
 
Valtuustokausi kestää 30.5.2021 saakka. Salla on nyt pitänyt pu-
heenjohtajuutta osajäsenyyssopimuksen mukaiset 2 vuotta. Lau-
takunnan kokouksessa 19.12.2018 keskusteltiin jatkosta: voi olla 
tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisen puheenjohtajan vuoroa 
31.5.2019 saakka, jolloin päästään uudelleen osajäsenyyssopi-
muksen mukaiseen kahden vuoden vaihtoväliin synkronoituna 
kuntavaaleihin. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohta-

jan ja varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta valitsi keskuudestaan puheenjohta-

jaksi 31.5.2019 saakka istuvan puheenjohtajan Sinikka Kankaan 
Sallasta ja varapuheenjohtajaksi seuraavana puheenjohtajuusvuo-
rossa olevan Jouni Halosen Savukoskelta. Ympäristöterveyslauta-
kunta päätti myös, että seuraavan puheenjohtajuuskauden aloittaa 
1.6.2019 alkaen Savukosken kunnan edustaja Jouni Halonen ja 
varapuheenjohtaja on Kemijärven edustaja Aulikki Imporanta. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 6   26.2.2019 
 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 6 Kuntayhtymän hallitus on 28.11.2018 § 116 hyväksynyt vuoden 

2019 toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa on hyväksyt-
ty kuntayhtymän toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamista 
varten määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän hallitus käsittelee 
20.2.2019 §:t 23 ja 24 käyttösuunnitelman (poislukien ympäristö-
terveydenhuolto ja ympäristönsuojelu) ja talousarvion 2019 täytän-
töönpano-ohjeen. 

 
Osajäsenyyssopimuksen § 7 mukaan ympäristöterveydenhuollon 
jokaiselle sektorille (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja hallin-
to) laaditaan oma käyttösuunnitelmansa. Hallintosäännön § 26 
ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuoltoa 
koskevan käyttösuunnitelman. Talousarviovuodelle laadittu ympä-
ristöterveydenhuollon käyttösuunnitelma on liitteenä 1, mukaan lu-
kien ympäristönsuojelu. 
 
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ovat Kemijärven, Pel-
kosenniemen ja Savukosken valtuustojen päätöksellä siirtyneet 
ympäristöterveyslautakunnalle 1.1.2016 alkaen sekä Sallan osalta 
1.1.2019 alkaen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteen 1 mukaisen ympäris-

töterveydenhuollon käyttösuunnitelman. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta vahvisti liitteen 1 mukaisen ympäristö-

terveydenhuollon käyttösuunnitelman. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 7  26.2.2019 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2018  
 
Ymptervltk § 7 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 

sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kun-
talain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintar-
kastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumis-
vertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen alle-
kirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava 
lääkäri. 

 
 Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee an-

taa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tulokses-
ta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
 Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastus-

kertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväk-
syä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 

 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakun-
ta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon toimintakertomuksen. 

 
 1.9.–31.12.2018 Sallan kunnalle on myyty ympäristönsuojelun 

asiantuntijapalvelua. Tuotot palvelun myynnistä on tuloutettu ter-
veysvalvontaan, josta henkilöstöresurssi oli siirretty. 

 
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuudentena toi-
mintavuonna päästiin 33 303,55 euroa arvioitua pienemmin kus-
tannuksin, jolloin jäsen- ja osajäsenkunnille voidaan palauttaa lii-
kaa perittyjä ennakoita. 

 
 Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös 2018 on liitteenä 2 ja toi-

mintakertomus liitteenä 3. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2018 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 8  26.2.2019 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄK-
SYMINEN VUODELTA 2018  
 
Ymptervltk § 8 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on toiminut Kemijärven, Pelkosennie-
men ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena 
1.1.2016 alkaen. 

 
Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 
sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kun-
talain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintar-
kastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. 

 
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee an-
taa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tulokses-
ta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 
 
Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastus-
kertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväk-
syä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakun-
ta hyväksyy ympäristönsuojelun toimintakertomuksen. 
 
1.9.–31.12.2018 Sallan kunnalle on myyty ympäristönsuojelun 
asiantuntijapalvelua. Tuotot palvelun myynnistä on tuloutettu ter-
veysvalvontaan, josta henkilöstöresurssi oli siirretty. 
 
Ympäristönsuojelun talousarvio ylittyi lähinnä henkilöstökuluista 
johtuen 914,76 eur, mistä johtuen Kemijärvelle, Pelkosenniemelle 
ja Savukoskelle tulee hieman lisäkuluja. 
 
Ympäristönsuojelun tilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä 4 ja toi-
mintakertomus liitteenä 5. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristönsuojelun toimin-

takertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja toimittaa ne 
edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristönsuojelun toimin-

takertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja toimittaa ne 
edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 9   26.2.2019 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN/Leppänen Eero 
 
Ymptervltk § 9 Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 

20.12.2018 § 69 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäris-
tötarkastajan määräaikaiseen virkaan Eero Leppäsen, pääsijoitus-
paikkanaan Kemijärvi. Päätös on saavuttanut lainvoiman 
26.1.2019.  

 
Leppänen on 21.12.2018 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut ot-
tavansa viran vastaan ja toimittanut määräajassa hyväksytyn lää-
kärintodistuksen, jossa häntä pidetään sopivana virkaan. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. vahvistaa ympäristötarkastaja Eero Leppäsen virkavaalin, 

2. vahvistaa Leppäsen viran vastaanottopäiväksi 7.1.2019, 

3. toteaa koeajan päättyväksi 6.7.2019, 

4. vahvistaa määräaikaisen viran päättyväksi 30.6.2021 ja  

5. vahvistaa Eero Leppäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2900,00 

eur/kk. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. vahvisti ympäristötarkastaja Eero Leppäsen virkavaalin, 

2. vahvisti Leppäsen viran vastaanottopäiväksi 7.1.2019, 

3. totesi koeajan päättyväksi 6.7.2019, 

4. vahvisti määräaikaisen viran päättyväksi 30.6.2021 ja  

5. vahvisti Eero Leppäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2900,00 

eur/kk. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 10   26.2.2019 
 
RÖNTGENLAITTEEN HANKINTA 
 
Ymptervltk § 10 Eläinlääketiede kehittyy nopeasti ja samoin asiakkaiden odotusta-

so palveluille. Itä-Lapissa ei ole röntgenlaitetta yhdelläkään kunta-
vastaanotolla, eikä yksityistä palvelutarjontaa ole. Asiakkaita jou-
dutaan ajeluttamaan pitkiäkin matkoja sekä akuuttien tapausten 
diagnoosiin pääsyn että kroonisten vaivojen ja virallisten terveys- 
ja jalostustutkimusten vuoksi. 

 
Tilaisuus hankkia pieneläinten diagnostiseen kuvantamiseen tar-
koitettu röntgenlaite tuli eteen yllättäen sopivan, käytetyn laitteen 
tultua myyntiin erittäin edulliseen hintaan. Laitteen taustat on selvi-
tetty. Laitteella on huoltovarmuus jatkossakin (Lifemed Oy) ja käyt-
töikää oletettavasti vielä pari vuosikymmentä. Laite vaatii kuitenkin 
digitalisoinnin täyttääkseen esimerkiksi nykyiset Kennelliiton terve-
ystutkimusvaatimukset (so. palvellakseen alueen asukkaita par-
haalla mahdollisella tavalla). Kennelliitto ei enää ota vastaan perin-
teisiä röntgenkuvia. 
 
Kustannusarvio hankinnalle: 
- Röntgenlaite Sedecal  16 kW sn. G-18373 5000 eur ALV 0 %, 
myyjä Rovaniemen Eläinklinikka Oy 
- Siirto ja asennus Lifemed Oy  2500 eur  ALV 0%, huom. kuvale-
vylaitteiston toimituksen yhteydessä 
- Röntgenin digitalisointi, Konica Minolta Regius Sigma II –
tuotekokonaisuus, Lifemed Oy 10900 eur ALV 0 % (käytetty) –  
16900 eur ALV 0 % (uusi), rahoituksella 60 kk 210 – 325 eur/kk 
- lisäksi tilojen muutoskustannuksia 
 
Lifemed Oy:n tarjous 19.2.2019 on nähtävillä kokouksessa. 
 
Talousarviossa hankintaan ei ole varauduttu. Tulosalueen sisäisin 
siirroin saatetaan silti välttää lisätalousarvion tarve. Digitalisointi 
voidaan tehdä myös rahoituksella. Asiakasmaksutuloilla laite mak-
saa itsensä takaisin muutamassa vuodessa.  
 
Alueen eläinlääkäreitä on kuultu, ja kaikki pitävät hankintaa hyö-
dyllisenä ja myönteisenä asiana. Laite nykyaikaistaa ja parantaa 
alueen palveluja ja turvaa tulevaisuuden toimintaa. Laite sijoite-
taan eläinlääkäreiden kesken sovitun mukaisesti Savukosken vas-
taanotolle.  

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää hankkia käytetyn röntgenlait-

teen digitalisointeineen Rovaniemen Eläinklinikka Oy:ltä ja Life-
Med Oy:ltä esittelytekstissä ja tarjouksessa määritellyin ehdoin. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti hankkia käytetyn röntgenlait-

teen digitalisointeineen Rovaniemen Eläinklinikka Oy:ltä ja Life-
Med Oy:ltä rahoituksella esittelytekstissä ja tarjouksessa määritel-
lyin ehdoin. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 11   26.2.2019 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI-TERVEYSTARKASTAJAN VIRKANIMIKKEEN 
MUUTOS YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIKSI 
 
Ymptervltk § 11 Ympäristöterveyslautakunta päätti 28.1.2016 § 7 muuttaa terveys-

tarkastajan virkanimikkeen ympäristönsuojelusihteeri-
terveystarkastajaksi kuntayhtymän otettua hoitoonsa Kemijärven, 
Savukosken ja Pelkosenniemen ympäristönsuojelun viranomais-
tehtävät. Vuonna 2018 tehtäviä on hoidettu 70%/30% jaolla. 
1.9.2018 alkaen myytiin Sallalle ympäristönsuojelun asiantuntija-
palvelua, ja viranhaltijan työaika oli käytännössä 100 %:sti ympä-
ristönsuojelun käytössä. Sallan kunta liittyi yhteistoiminta-
alueeseen myös ympäristönsuojelun osalta virallisesti 1.1.2019 al-
kaen. Koska viranhaltija ei enää käytännössä tee terveystarkasta-
jan työtehtäviä, on virkanimike syytä muuttaa ympäristönsuoje-
lusihteeriksi. Paula Tarkkaa on asiassa kuultu. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta muuttaa ympäristönsuojelusihteeri-

terveystarkastajan virkanimikkeen ympäristönsuojelusihteeriksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta muutti ympäristönsuojelusihteeri-

terveystarkastajan virkanimikkeen ympäristönsuojelusihteeriksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 12   26.2.2019 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 
 
Ymptervltk § 12 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisena 1.1.2016 alkaen Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savu-
kosken kunnissa, ja 1.1.2019 alkaen Sallan kunnassa. Lautakunta 
voi siirtää ratkaisuvaltaa ympäristönsuojeluasioissa alaisilleen vi-
ranhaltijoille asioissa, joissa ei ole kyse hallinnollisen pakon käyt-
tämisestä. Ympäristöterveyslautakunta on delegoinut ratkaisuval-
taa viranhaltijoille päätöksellään 22.9.2016 § 51. 

 
Ympäristönsuojelutehtävien delegointeihin on tarpeellista tehdä 
muutoksia ympäristönsuojelun käytännön tehtävien hoitamisen su-
juvoittamiseksi sekä lainsäädännössä ja ympäristönsuojelun orga-
nisaatiossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. 
 
Ehdotus ratkaisuvallan siirtämisestä on liitteessä 6. Asia esitellään 
tarkemmin kokouksessa. 
 
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 040 520 3162. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta siirtää ratkaisuvaltaa alaisilleen ympä-

ristönsuojelun viranhaltijoille liitteen 6 mukaisesti. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti siirtää ratkaisuvaltaa alaisilleen 

ympäristönsuojelun viranhaltijoille liitteen 6 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 13   26.2.2019 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAA-AINESTAKSAN PÄIVITTÄMINEN 
 
Ymptervltk § 13 Ympäristönsuojelulakiin on tehty muutos (19.12.2018/1166) jonka 

myötä on tullut käyttöön uusi ilmoitus-menettely. Ilmoitusmenettely 
koskee tiettyjä, aikaisemmin ympäristölupavelvollisia toimintoja, 
kuten ampumaradat ja eläinsuojat. Menettelyn mukaisen ilmoituk-
sen käsittelystä ja ilmoitusvelvollisten toimintojen valvonnasta pe-
rittävästä maksusta on tarpeen määrätä ympäristönsuojelutaksas-
sa. Lakimuutoksen myötä eri toimintojen ympäristöluvan ja ilmoi-
tuksenvaraisuuteen on tullut muutoksia. Kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen taksa on tarpeen päivittää vastaamaan voimassa 
olevan lainsäädännön mukaista jakoa luvan- ja ilmoituksenvarai-
siin toimintoihin. 

 
Päivittämisen yhteydessä ympäristönsuojelutaksaan ehdotetaan 
lisättäväksi kiinteähintainen maksu vesilain mukaisten asioiden 
käsittelylle, ympäristönsuojelulain mukaista jäteveden johtamista 
toisen ojaan koskevan asian käsittelylle sekä merenkulun ympäris-
tönsuojelulain mukaiselle huvivenesataman jätehuoltosuunnitel-
man hyväksymiselle ja tietojärjestelmään tallentamiselle. Kiintei-
den maksujen määrittely taksassa parantaa asiakkaiden mahdolli-
suuksia ennakoida viranomaistoimenpiteiden kustannuksia. 

 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta on 1.1.2019 alkaen toiminut myös Sal-
lan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Epäselvyyksien vält-
tämiseksi maa-ainestaksan otsikko on syytä muuttaa siten, että 
siihen lisätään Sallan kunta. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on liitteenä 7 ja 
maa-ainestaksa liitteenä 8. 

 
Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteenä 7 olevan kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja liitteenä 8 olevan maa-
ainestaksan. 

 
Muutosehdotus: Pekka Nyman esitti ja Aulikki Imporanta kannatti, että liitteenä 8 

olevaan maa-ainestaksaan tehtäisiin seuraavat muutokset: 
 § 2 kohta 2.1 280 euroa  300 euroa 
 § 2 kohta 2.1 0,017 euroa/m³  0,019 euroa/m³ 
 § 2 kohta 2.3 0,017 euroa/m³  0,019 euroa/m³ 
 § 3 kohta 3.1 0,04 euroa/m³  0,05 euroa/m³ 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta vahvisti liitteenä 7 olevan kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaisen taksan ja liitteenä 8 olevan maa-
ainestaksan muutosehdotuksessa annetuin korjauksin. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 14   26.2.2019 
 
VAKUUKSIEN KÄSITTELYN PERIAATTEET MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUO-
JELULAIN MUKAISISSA LUPA-ASIOISSA 
 
Ymptervltk § 14 Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-asioissa 

luvanhakija voidaan velvoittaa antamaan vakuuksia. Vakuuksien 
käsittelyn yhdenmukaisuuden vuoksi vakuuksien käsittelyn pääpe-
riaatteista on tehty päätös (Ymptervltk 28.1.2016 § 10 Liite 8). 

 
Vakuuden vähimmäisvoimassaoloaika on päätöksen mukaan 6 kk 
asetetun takarajan yli. Käytännön valvontatyössä vakuuden vä-
himmäisvoimassaoloajan pidentäminen on havaittu tarpeelliseksi, 
jotta vakuus olisi todellisuudessa viranomaisen käytettävissä, mi-
käli luvanhaltija ei noudata annettuja lupavelvoitteita. 

 

Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta päättää vakuuksien käsittelyn periaat-
teista maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-
asioissa seuraavasti: 

 
 Vakuuksien käsittelyn periaatteet:  

Luvan myöntänyt viranomainen tai sen alaiset viranhaltijat huoleh-
tivat vakuuden vaatimisesta, sen suuruudesta ja erääntyvistä va-
kuuksista. Pääsääntöisesti vakuus vaaditaan kaikilta maa-
aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukai-
sesti ja vain erityisestä syystä vakuus voidaan jättää määräämättä. 
 
Vakuuden muodot 
1. Yksilöity pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen 

takaus 
- Pääasiallisin ja suositeltavin vakuuden muoto  
- Vakuuden voimassaolo: vakuuden tulee olla voimassa kun-
nes kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämät toimenpiteet 
on tehty ja lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuuden tulee ol-
la voimassa vähintään kaksitoista (12) kuukautta asetetun lu-
van voimassaoloajan yli, jona aikana tulee tehdä tarvittavat 
vaatimukset vakuuden voimassaolon jatkamiseksi tai maksa-
miseksi kuntayhtymälle. 

 
2. Pankkitalletus 

- Käytetään lähinnä pienissä yksityisille henkilöille asetetuissa 
vakuussummissa 
- Lisävaatimukset: Allekirjoitettu ilmoitus talletusten panttaami-
sesta ja kuittaamattomuustodistus pankilta ennen vakuuden 
hyväksymistä tai vastaavat ehdot tilisopimukseen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 14   26.2.2019 
 
…Vakuuksien käsittelyn periaatteet maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukai-
sissa lupa-asioissa 
 

Maa-aineslain mukaiset vakuudet  
Vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden 
suorittamisesta (MAL 12 §). Vakuus maa-ainesten oton aloittami-
seksi ennen luvan lainvoimaisuutta (MAL 21 §).  Maa-aineslain 21 
§:n mukaisena töiden aloitusvakuutena ja 12 §:n mukaisena mai-
semointivakuutena voi olla sama vakuus. Maa-aineslain mukaisten 
vakuuksien suuruuden määräytymisen perusteista päätetään maa-
ainestaksassa.  

 
Ympäristönsuojelulain mukaiset vakuudet 
Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan vakuus asianmukaisen jäte-
huollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen 
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi (YSL 59 §).  Vakuus 
ympäristöluvanvaraisen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhaus-
ta huolimatta (YSL 199 §). 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti vakuuksien käsittelyn periaat-
teista maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-
asioissa ympäristönsuojelusihteerin antaman ehdotuksen mukai-
sesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 15   26.2.2019 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA JÄTELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 
JA –OHJELMA VUOSILLE 2019–2020 
 
Ymptervltk § 15 Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontaviranomaisen 

on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta 
niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perus-
tuu ympäristöriskien arviointiin. Säännöllisen valvonnan järjestä-
miseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alu-
eelleen valvontasuunnitelma. Lakisääteinen valvontasuunnitelma 
koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten valvontaa. Valvontasuunnitelmassa on oltava 
tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavis-
ta toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavarois-
ta ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestä-
misen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien vi-
ranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava 
säännöllisesti. 

 
Valvontasuunnitelman lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen on laadittava valvontaohjelma ympäristöluvanvaraisten ja 
rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta. Valvonta-
ohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määritellään 
ympäristöriskien arvioinnin perusteella kohteiden tarkastustiheys 
ja tarkastusmäärät. 
 
Jätelain mukainen valvontasuunnitelma, joka koskee jätelain 100 
§:ssä tarkoitettujen jätteen ammattimaista keräystä harjoittavien 
toimijoiden valvontaa voidaan yhdistää ympäristönsuojelun valvon-
tasuunnitelmaan ja –ohjelmaan.  Suunnitelman tulee perustua ar-
viointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja 
ympäristövaikutuksista. 

 
Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma 
vuosille 2019–2020 on päivitetty henkilöstöresurssien ja toiminta-
aluetta koskevien tietojen osalta. Lisäksi suunnitelmaan on tehty 
ympäristönsuojelulain uuden ilmoitusmenettelyn 
(19.12.2018/1166) mukaiset muutokset (liite 9). Valvontasuunni-
telmassa on kuvattu ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla tehtä-
vän valvonnan lisäksi myös muiden kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen valvontavastuulle kuuluvien lakien mukaiset valvonta-
tehtävät, jotta lukijalle jäisi kokonaiskuva kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen tehtäväkentästä. Vuosille 2019–2020 on laadittu 
valvontaohjelma (liite 10). 
 

Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa ympäristönsuojelulain ja 
jätelain valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuosille 2019–2020. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta vahvisti ympäristönsuojelulain ja jäte-

lain valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuosille 2019–2020. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 16   26.2.2019 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA / METSÄHALLI-
TUS, METSÄTALOUS OY / SAVUKOSKI, KIVITUNTURIN SORA-ALUE 
 
Ymptervltk § 16 Metsähallitus, Metsätalous Oy hakee maa-aineslain (1981/555) 

mukaista maa-ainesten ottolupaa Kivitunturin sora-alueelle, joka 
sijaitsee Savukosken kunnassa tilalla Savukosken valtionmaa V 
RN:o 742-893-14-1. Ottamisalueen sijainti on esitetty kartalla lu-
papäätöksessä liitteessä 11. 

 
Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä 0,75 ha. Lupaa haetaan 20 
000 m3:n ottomäärälle kymmeneksi (10) vuodeksi. Alueelta on 
tarkoitus ottaa soraa, jota jalostetaan murskaamalla ja käytetään 
lähialueiden tienrakennuskohteisiin. 
 
Kyseessä on vanha ottoalue, jossa ei ole tällä hetkellä voimassa 
olevaa maa-aineslupaa. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin 
häiriintyvä kohde on Kivitunturin retkeilyreitti, joka sijaitsee lähim-
millään 2,5 km päässä ottamisalueesta. 
 
Liitteessä 11 on asiasta tarkemmin. Asia selostetaan tarvittaessa 
lautakunnan kokouksessa. 

 
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 040 520 3162. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päättää myöntää Metsähallitus, Met-
sätalous Oy:lle Savukoskelle, tilalle Savukosken valtionmaa V 
RN:o 742-893-14-1, Kivitunturin sora-alueelle, liitteen 11 mukaisen 
luvan maa-ainesten ottamiseen. Samalla ympäristöterveyslauta-
kunta päättää lupamaksun ja vakuuden liitteen mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Metsähallitus, Metsä-
talous Oy:lle Savukoskelle, tilalle Savukosken valtionmaa V RN:o 
742-893-14-1, Kivitunturin sora-alueelle, liitteen 11 mukaisen lu-
van maa-ainesten ottamiseen. Samalla ympäristöterveyslautakun-
ta päätti lupamaksun ja vakuuden liitteen mukaisesti. 

 
 
 

Hanna Nurmi poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15:13 
ja palasi 15:15. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 17   26.2.2019 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA / METSÄHALLI-
TUS, METSÄTALOUS OY / SAVUKOSKI, SEITAKURUN SORA-ALUE 
 
Ymptervltk § 17 Metsähallitus, Metsätalous Oy hakee maa-aineslain (1981/555) 

mukaista maa-ainesten ottolupaa Seitakurun sora-alueelle, joka si-
jaitsee Savukosken kunnassa tilalla Savukosken valtionmaa III 
RN:o 742-893-12-1. Ottamisalueen sijainti on esitetty kartalla lu-
papäätöksessä liitteessä 12. 

 
Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä 1,00 ha. Lupaa haetaan 20 
000 m3:n ottomäärälle kymmeneksi (10) vuodeksi. Alueelta on 
tarkoitus ottaa soraa, jota jalostetaan murskaamalla ja käytetään 
lähialueiden tienrakennuskohteisiin. 

 
Kyseessä on vanha ottoalue, jossa ei ole tällä hetkellä voimassa 
olevaa maa-aineslupaa. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 
 
Liitteessä 12 on asiasta tarkemmin. Asia selostetaan tarvittaessa 
lautakunnan kokouksessa. 

 
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 040 520 3162. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päättää myöntää Metsähallitus, Met-
sätalous Oy:lle Savukoskelle, tilalle Savukosken valtionmaa III 
RN:o 742-893-12-1, Seitakurun sora-alueelle, liitteen 12 mukaisen 
luvan maa-ainesten ottamiseen. Samalla ympäristöterveyslauta-
kunta päättää lupamaksun ja vakuuden liitteen mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Metsähallitus, Metsä-
talous Oy:lle Savukoskelle, tilalle Savukosken valtionmaa III RN:o 
742-893-12-1, Seitakurun sora-alueelle, liitteen 12 mukaisen luvan 
maa-ainesten ottamiseen. Samalla ympäristöterveyslautakunta 
päätti lupamaksun ja vakuuden liitteen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 18  26.2.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 18 Viranhaltijapäätökset 
 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 139-142/2018 henkilöstöasioita 
 § 1-21/2019 henkilöstöasioita 
 
 Terveystarkastaja Kalliainen 
 § 3/2018 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa/Tokmanni Oy 
 § 4/2018 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti-

lupa/Tokmanni Oy 
 
 Lausunnot 
 
 Johtava terveystarkastaja/vs. ympäristönsuojelusihteeri 
 Vastine 18.12.2018 / Vaasan hallinto-oikeus 00842/18/5399 / Yara 

Suomi Oy 
 
 Terveystarkastaja Puumalainen 
 Lausunto 15.2.2019 / Dnro T2/2019 / Boreal Bioref Oy 
 
 Ympäristönsuojelusihteeri 
 Vastine 24.1.2019 / Vaasan hallinto-oikeus 01270/18/5299 / Bo-

real Bioref Oy 
 

Lausunto 14.2.2019 / Dnro Y/3/19 / Boreal Bioref Oy 
  

Lausunto 15.2.2019 / Dnro/Y/4/19 / Kemijärven lämpö ja vesi oy 
 
Lausunto 19.2.2019 / MH 3052/2018/05.00.01 / Lapin luonnonva-
rasuunnitelman toimintaohjelma 2019-2024 

 
 Tiedoksisaannit 
 
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 30.1.2019 Päätös LAAVI/79/06.07.01/2018 (Salassa pidettävä) 
 
 Lapin ELY-keskus 
 23.1.2019 LAPELY/4596/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / Keijo Piittisjärvi 
 

23.1.2019 LAPELY/4599/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-
symisestä / Kemin kaupunki 
 

 23.1.2019 LAPELY/4611/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-
symisestä / Jätehuolto K. Malila 

 
 23.1.2019 LAPELY/4612/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / Petteri Korteniemi 
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Ympäristöterveyslautakunta § 18  26.2.2019 
 
…Tiedotusasiat 

 
 23.1.2019 LAPELY/4615/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / MP-Roskaton Oy 
 
 23.1.2019 LAPELY/4617/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / Sodankylän Jätehuolto Oy 
 
 23.1.2019 LAPELY/4618/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / Kalottipalvelu Oy  
 

25.1.2019 LAPELY/4619/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-
symisestä / Herajärven Kuljetus Oy 

 
 25.1.2019 LAPELY/4631/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / KTK-Tornio Oy 
 
 4.2.2019 LAPELY/428/2015 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksy-

misestä / JM Transport Oy 
 
 4.2.2019 LAPELY/4613/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / Kuljetusliike Ville Purra Ky 
 
 4.2.2019 LAPELY/4598/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / S E Jussila 
 
 4.2.2019 LAPELY/4609/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / Juntti Hannu Matti 
 
 4.2.2019 LAPELY/4634/2018 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväk-

symisestä / Kemin Eko-Romu Oy 
 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta  26.2.2019 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät 1 – 9, 11 – 12, 15, 18 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 10, 13 – 14 
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet  
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 Pykälät 10, 13 – 14 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Ympäristöterveyslautakunta 
Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
    Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite:  päätöksistä valitusviranomainen on: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu  PL 204, 65101 Vaasa   
Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi  vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Faksi: 029 564 2841   029 564 2760 
 

Kunnallisvalitus, pykälät 16, 17  Valitusaika 30 päivää 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirja 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskir-
jaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. 

                  Liitetään pöytäkirjaan 


