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KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 5.7.2019 klo 10:00 – 11:14 
 
Paikka  Kunnanhallituksen kokoushuone, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 

  Kemijärvi 
  Imporanta Aulikki varapuheenjohtaja 
 
  Pelkosenniemi 
  Nyman Pekka  
 
  Salla 
  Kangas Sinikka Kellokumpu Jorma 
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni puheenjohtaja 
 
Muut osallistujat 

  Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja/sihteeri 
  Kouri Heikki  johtava lääkäri 
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Tarkka Paula ympäristönsuojelusihteeri 
  Värriö Heta  toimistosihteeri/sihteeri 
  Leppänen Eero ympäristötarkastaja § 46 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri 

 
 
 
  Jouni Halonen  Heta Värriö 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 41–48 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 
 
     
  Pekka Nyman  Jorma Kellokumpu 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  10.7.2019 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa 
  Heta Värriö, toimistosihteeri 
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Ympäristöterveyslautakunta § 41–42  5.7.2019 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 41 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 
 
 Imporanta Aulikki 1 Kerkelä Antti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1           Kuosku Marita 
   4 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 42 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 27.6.2019. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 43–44  5.7.2019 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 43 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 Jorma Kellokumpu ja Pekka Ny-
man. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 44 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 § 45   5.7.2019 
 
VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VAALI 
 
Ymptervltk § 45 Ympäristöterveyslautakunta julisti 20.6.2019 § 39 osa-aikaisen (60 

%) valvontaeläinlääkärin viran haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistiin 
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon kotisivuilla sekä työ- ja 
elinkeinotoimiston internetsivuilla siten, että hakuaika päättyy 
4.7.2019 klo 15:00. 

 
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun eläin-
lääkärin tutkinto, lisäksi muissa EU/ETA-maissa kuin Suomessa 
eläinlääkärin pätevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimuksena 
on Ruokaviraston hyväksymällä tavalla osoitettu perehtyneisyys 
Suomen lainsäädäntöön (Eviran ohje 10051/3, 19.6.2013). 

 
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja viran täytössä so-
velletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa 
olevan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja Lääkä-
risopimuksen mukaan. 

 
Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Yhteenveto ha-
kijoista jaetaan kokouksessa liitteenä 1. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. valitsee valvontaeläinlääkärin 60 % virkaan eläinlääkäri Mikaela 
Sauvalan,  
2. vahvistaa palkaksi 5500 e/kk (100 % työaika, josta 60 %), 
3. toimittaa vaalin ehdollisena kunnes työntekijä toimittaa hyväk-
syttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja 
4. toteaa, että virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. valitsi valvontaeläinlääkärin 60 % virkaan eläinlääkäri Mikaela 
Sauvalan,  
2. vahvisti palkaksi 5500 e/kk (100 % työaika, josta 60 %), 
3. toimitti vaalin ehdollisena kunnes työntekijä toimittaa hyväksyt-
tävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja 
4. totesi, että virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46   5.7.2019 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALITUS BO-
REAL BIOREF OY:N KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖ- JA VESITALO-
USLUVASTA (LUPAPÄÄTÖS 14.6.2019/NRO 84/2019 / PSAVI/2468/2017) 
 
Ymptervltk § 46 Ympäristöterveyslautakunta on saanut 20.6.2019 § 40 tiedoksi 

Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesita-
lousluvan, lupapäätös 14.6.2019/Nro 84/2019 / PSAVI/2468/2017. 
Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta 15.7.2019 mennessä. 

 
 Ympäristönsuojelusihteeri on ympäristösuojeluasioiden esittelijä, 

mutta estynyt osallistumasta kokoukseen. Kuntayhtymän hallinto-
säännön (ky hall 18.5.2017 § 30) § 49 mukaan ympäristöterveys-
lautakunta voi yksittäistapauksessa määrätä myös muun viranhal-
tijan toimimaan esittelijänä. Hallintosäännön § 42 määrittelee läs-
näolon toimielimen kokouksessa; muiden kuin pykälässä mainittu-
jen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää toimielin. 
Valitusasian on valmistellut asiantuntijana ympäristötarkastaja Ee-
ro Leppänen. 

 
 Valitusluonnos on esityslistan liitteenä 2. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta  
 

1. päättää määrätä ympäristöterveysjohtajan toimimaan tämän 
pykälän esittelijänä, 

2. päättää, että ympäristötarkastaja Eero Leppäsellä on läsnäolo- 
ja puheoikeus kokouksessa tämän pykälän ajan, 

3. päättää valittaa Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon 
ympäristö- ja vesitalousluvasta (Lupapäätös 14.6.2019/Nro 
84/2019 / PSAVI/2468/2017) liitteen 2 mukaisesti. 

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti, että kohtaa kolme muutetaan seuraavasti: 
  

3. päättää valittaa Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon 
ympäristö- ja vesitalousluvasta (Lupapäätös 14.6.2019/Nro 
84/2019 / PSAVI/2468/2017) liitteen 3 mukaisesti. 
 
 
Aulikki Imporanta esitti, että kohtaa kolme muutetaan seuraavasti: 
 
3. päättää valittaa Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon 
ympäristö- ja vesitalousluvasta (Lupapäätös 14.6.2019/Nro 
84/2019 / PSAVI/2468/2017), mutta liitteenä 2 olevaa valitusluon-
nosta muokataan seuraaavasti: 

1. Töiden aloittamislupa on kumottava. 
2. Työllisyysasiat ei kuulu ympäristönsuojeluasioihin, joten se 
on poistettava ympäristöterveyslauta-kunnan valituksesta. 
3. Kemijoen veden pilaaminen myrkkypäästöillä on estettävä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46   5.7.2019 
 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valitus Boreal Bioref Oy:n 
Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalousluvasta (Lupapäätös 
14.6.2019/Nro 84/2019 / PSAVI/2468/2017) 
 
 Muutosesitykset raukesivat kannattamattomina. 
 
 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta 
  

1. päätti määrätä ympäristöterveysjohtajan toimimaan tämän py-
kälän esittelijänä, 

2. päätti, että ympäristötarkastaja Eero Leppäsellä on läsnäolo- ja 
puheoikeus kokouksessa tämän pykälän ajan, 

3. päätti valittaa Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon 
ympäristö- ja vesitalousluvasta (Lupapäätös 14.6.2019/Nro 
84/2019 / PSAVI/2468/2017) liitteen 2 mukaisesti. 

 
 

Pekka Nyman ja Aulikki Imporanta jättivät eriävän mielipiteen.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 47   5.7.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 47 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 75-84/2019 henkilöstöasioita 
 
 
 Lausunnot 
 Ympäristötarkastaja 
 Vastine 19.6.2019 / Dnro Y/21/19 / Kemijärven kaupungin ympä-

ristönsuojeluviranomaisen vastine Vesiluonnon Puolesta ry:n vali-
tuksesta PSAVIn päätökseen nro 32/2019 vesirakennustöiden 
keskeyttäminen, Kemijärvi (Dnro 00411/19/5201) johdosta.  

 
 Lausunto 24.6.2019 / Dnro Y/39/2019 / Kemijärven kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Nuolivaaran tuulivoima-
puiston osayleiskaavaehdotuksesta 

  
 
 Tiedoksisaannit 
 Sivutoimi-ilmoitus / Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 
 
 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
 
 Korkein hallinto-oikeus 
 Päätös 28.6.2019 / 3096 / Dnro 2254/1/19 / Vesitalousasiaa kos-

keva valituslupahakemus 
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Ympäristöterveyslautakunta § 48   5.7.2019 
 
MUUT ASIAT / Aloitteet: Pekka Nyman 
 
Ymptervltk § 48 Pekka Nyman teki seuraavat aloitteet: 
 

1. Kemihaaran soiden Natura2000 alueiden hakkuut: 
On selvitettävä kuinka suojelua toteutetaan. Alue on suojeltu 
SPA ja SCI alueena ja suojelun perusteena on puissa pesivät 
linnut. 

 
2. Steroleiden vaikutukset: 

Ympäristönsuojelun viranomaisten on ryhdyttävä selvittämään 
kuinka kalojen lisääntymishäiriöitä aiheuttavat seikat saadaan 
selville ja poistettua vesistöistä. 
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Ympäristöterveyslautakunta  5.7.2019 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  41 – 44, 46 – 48 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 45 
 

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 45 
 

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   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 


