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Ympäristöterveyslautakunta § 42–43  3.5.2021 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 42 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 § 43 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 26.4.2021. 
 
 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 § 44–45  3.5.2021 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 44 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 Aulikki Imporanta ja Pekka Nyman. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 45 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 päätti antaa läsnäolo- ja puheoikeuden ympäris-
tötarkastaja Eero Leppäselle §:iin 52–58. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46   3.5.2021 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN YMPÄRIS-
TÖTARKASTAJAKSI 
 
Ymptervltk § 46 Kuntayhtymän ympäristönsuojelun lakisääteisiä virkatehtäviä hoi-

taa kaksi viranhaltijaa, joiden virkanimikkeet eroavat toisistaan. 
Ympäristönsuojelusihteerin virkanimike johtaa asiakkaita harhaan. 
Nimikkeet on järkevä yhdenmukaistaa. Viranhaltijoita on asiassa 
kuultu.  

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää muuttaa ympäristönsuojelu-

sihteerin nimikkeen ympäristötarkastajaksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti muuttaa ympäristönsuojelu-

sihteerin nimikkeen ympäristötarkastajaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 47   3.5.2021 
 
TOIMISTOSIHTEERIN TOIMINIMIKKEEN MUUTTAMINEN TOIMISTOSIHTEE-
RI/ELÄINLÄÄKÄRIN AVUSTAJAN TOIMEKSI 
 
Ymptervltk § 47 Kuntayhtymän toimistosihteeri on toiminut joustavasti myös eläin-

lääkärin vastaanotolla avustajana ja välinehuoltajana. Tehtävien 
vaativuuden arvioinnit tehtiin 2019-2020 jolloin todettiin työtehtä-
vien muodostuvan 50 % / 50 % toimistotöistä ja eläinlääkärin 
avustamisesta, myös palkka hinnoiteltiin yhdistelmätehtävänä vas-
taavalla prosenttijaolla. Näin ollen toiminimikkeen muuttaminen 
vastaamaan todellista tehtävien sisältöä on tarpeen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää muuttaa toimistosihteerin toi-

minimikkeen toimistosihteeri/eläinlääkärin avustajaksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti muuttaa toimistosihteerin toimi-

nimikkeen toimistosihteeri/eläinlääkärin avustajaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 48   3.5.2021 
 
HARKINNANVARAISEN VIRKAVAPAAN MYÖNTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU-
SIHTEERI PAULA TARKALLE, TEHTÄVIEN JÄRJESTELY JA SIJAISEN PALKKAA-
MINEN 
 
Ymptervltk § 48 Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka on hakenut harkinnanva-

raista virkavapaata 1.6.2021-31.5.2022 väliseksi ajaksi siirtyäk-
seen ympäristötarkastajan vakinaiseen virkaan Lapin ELY-
keskukseen. Tehtävät liittyvät yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn 
ja vesihuollon edistämiseen.  

 
KVTES:n mukaan harkinnanvaraisella virkavapaalla tarkoitetaan 
sellaista virkavapaata, jota työnantaja ei ole lain tai sopimusmää-
räyksen perusteella velvollinen myöntämään. Myöntämistä harkit-
taessa pitäisi soveltamisohjeen mukaan ottaa huomioon tarkoituk-
senmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoidon järjestäminen 
tänä aikana. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan tulosalueen 
johtaja voi myöntää virkavapaan maksimissaan 12 kuukaudeksi. 

 
Ympäristöterveysjohtaja katsoo virkavapaan myöntämisen tarkoi-
tuksenmukaiseksi, sillä ELY-tehtävät lisäävät Tarkan osaamista, 
mikäli hän päättää palata virkaansa Koillis-Lapin ympäristötervey-
denhuoltoon. Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämisen edelly-
tys on kuitenkin ehdollinen, edellyttäen sijaisjärjestelyjen onnistu-
mista. 

 
Ympäristöterveydenhuollossa oli tuoreeltaan avoinna ympäristö-
tarkastajan vakinainen virka, johon on valittu viranhaltija. Hake-
muksia tuli 10, joista 9 kelpoisuusehdot täyttäviä. Valituksi tulleen 
lisäksi on haastateltu yhteensä 3 hakijaa, joista varalle valittu kiel-
täytyi sijaisuudesta. Haastattelujen perusteella päätettiin esittää 
agrologi (AMK) Kaisa Soppelaa valittavaksi perehdytettäväksi 
3.5.2021-31.5.2021, ja Tarkan sijaiseksi 1.6.2021-31.5.2022. 

 
Ympäristönsuojelusihteerin esittelijän vastuu sekä muut erityisvas-
tuut (osallistuminen talousarvion valmisteluun ja hankkeen johto) 
on sovittu siirrettäväksi ympäristötarkastaja Eero Leppäselle, mistä 
johtuen Leppäsen tehtäväkohtaista palkkaa on tarkastettava vas-
taamaan ympäristönsuojelusihteerin tehtäväkohtaista palkkaa 
(3237,13 e/kk (100 %)) 1.6.2021 alkaen. Perehdytyskuukauden 
ajalta Kaisa Soppelalle maksettaisiin vastaavaa tehtäväkohtaista 
palkkaa kuin hanketyöntekijälle 01TOI060 (2109,30 eur/kk). Viran-
sijaisuuden ajalta 1.6.2021 alkaen Kaisa Soppelan tehtäväkohtai-
nen palkka on ympäristötarkastajan tehtäväkohtainen palkka (ei 
esittelijävastuuta, 3009,97 e/kk (100 %)). 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  60 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 48   3.5.2021 
 
…Harkinnanvaraisen virkavapaan myöntäminen ympäristönsuojelusihteeri Paula 
Tarkalle, tehtävien järjestely ja sijaisen palkkaaminen 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää 
 

1. myöntää ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkalle harkinnan-
varaisen virkavapaan 1.6.2021-31.5.2022 edellyttäen, että hä-
nellä on sijainen, 

2. todeta, että Paula Tarkan virkavapaa on palkaton, 
3. palkata Tarkan sijaiseksi Kaisa Soppelan 1.6.2021-31.5.2022, 
4. palkata Kaisa Soppelan yksikköön harjoittelijaksi 3.5.2021-

31.5.2021, 
5. vahvistaa Kaisa Soppelan koeajan pituudeksi yhteensä 6 kk, 
6. vahvistaa Kaisa Soppelan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.5.-

31.5.2021 2109,30 euroa/kk, ja 1.6.2021-31.5.2022 3009,97 
euroa/kk, ja 

7. tarkastaa Eero Leppäsen tehtäväkohtaisen palkan vastaamaan 
tehtävän vaativuutta 3237,13 eur/kk (100 %) 1.6.2021 alkaen. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti 
 

1. myöntää ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkalle harkinnan-
varaisen virkavapaan 1.6.2021-31.5.2022 edellyttäen, että hä-
nellä on sijainen, 

2. todeta, että Paula Tarkan virkavapaa on palkaton, 
3. palkata Tarkan sijaiseksi Kaisa Soppelan 1.6.2021-31.5.2022, 
4. palkata Kaisa Soppelan yksikköön harjoittelijaksi 3.5.2021-

31.5.2021, 
5. vahvistaa Kaisa Soppelan koeajan pituudeksi yhteensä 6 kk, 
6. vahvistaa Kaisa Soppelan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.5.-

31.5.2021 2109,30 euroa/kk, ja 1.6.2021-31.5.2022 3009,97 
euroa/kk, ja 

7. tarkastaa Eero Leppäsen tehtäväkohtaisen palkan vastaamaan 
tehtävän vaativuutta 3237,13 eur/kk (100 %) 1.6.2021 alkaen. 

 
 
Paula Tarkka poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 49   3.5.2021 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN / Leppänen Eero 
 
Ymptervltk § 49 Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 

25.3.2021 § 23 yhteistoiminta-alueen ympäristötarkastajan vakitui-
seen virkaan Eero Leppäsen, pääsijoituspaikkanaan Kemijärvi. 
Päätös on saavuttanut lainvoiman 21.4.2021. 

 
Leppänen on 30.3.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut ot-
tavansa viran vastaan. Palvelussuhteessa olevana vanhana työn-
tekijänä Leppäseltä ei vaadittu uutta lääkärintodistusta. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta  
 

1. vahvistaa ympäristötarkastaja Eero Leppäsen virkavaalin, 
2. vahvistaa Leppäsen viran vastaanottopäiväksi 1.7.2021, 
3. toteaa, ettei koeaikaa yksikön pitkäaikaisena määräaikaisena 

viranhaltijana tarvitse asettaa ja 
4. vahvistaa Eero Leppäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3237,13 

eur/kk (100 %) ja henkilökohtaiseksi lisäksi 130 eur/kk (sisältä-
en olemassa olevat henkilökohtaiset lisät). 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta  
 

1. vahvisti ympäristötarkastaja Eero Leppäsen virkavaalin, 
2. vahvisti Leppäsen viran vastaanottopäiväksi 1.7.2021, 
3. totesi, ettei koeaikaa yksikön pitkäaikaisena määräaikaisena vi-

ranhaltijana tarvitse asettaa ja 
4. vahvisti Eero Leppäsen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3237,13 

eur/kk (100 %) ja henkilökohtaiseksi lisäksi 130 eur/kk (sisältä-
en olemassa olevat henkilökohtaiset lisät). 
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Ympäristöterveyslautakunta § 50   3.5.2021 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN / Salmi Maarit 
 
Ymptervltk § 50 Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 

25.3.2021 § 24 yhteistoiminta-alueen praktikkoeläinlääkärin vaki-
tuiseen virkaan Maarit Salmen, pääsijoituspaikkanaan Kemijärvi. 
Päätös on saavuttanut lainvoiman 21.4.2021. 

 
 Maarit Salmen kanssa on haastattelutilanteessa sovittu, että hän 

ottaa vastuulleen 20 % valvontaeläinlääkärin tehtäviä oman prak-
tikkoeläinlääkärin virkansa ohessa. 

 
Salmi on 30.3.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut ottavan-
sa viran vastaan ja toimittanut määräajassa hyväksytyn lääkärin-
todistuksen, jossa häntä pidetään sopivana virkaan. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta  
 

1. vahvistaa praktikkoeläinlääkäri Maarit Salmen virkavaalin, 
2. vahvistaa Salmen viran vastaanottopäiväksi 16.8.2021, 
3. toteaa koeajan päättyväksi 16.2.2022 ja 
4. vahvistaa Maarit Salmen tehtäväkohtaiseksi palkaksi praktik-

koeläinlääkärin tehtävistä 2672,96 eur/kk, ja lisäksi 20 % val-
vontaeläinlääkärin tehtäväkohtaisesta palkasta (5623,88 eur 
100 % / kk) 1124,77 eur/kk. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta  
 

1. vahvisti praktikkoeläinlääkäri Maarit Salmen virkavaalin, 
2. vahvisti Salmen viran vastaanottopäiväksi 16.8.2021, 
3. totesi koeajan päättyväksi 16.2.2022 ja 
4. vahvisti Maarit Salmen tehtäväkohtaiseksi palkaksi praktik-

koeläinlääkärin tehtävistä 2672,96 eur/kk, ja lisäksi 20 % val-
vontaeläinlääkärin tehtäväkohtaisesta palkasta (5623,88 eur 
100 % / kk) 1124,77 eur/kk. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 51   3.5.2021 
 
TOIMISTOSIHTEERI/ELÄINLÄÄKÄRIN AVUSTAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 
Ymptervltk § 51 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon toimistosihtee-

rin/eläinlääkärin avustajan vakinainen toimi, sijoituspaikkana Sa-
vukoski, on ollut julkisesti haettavana ympäristöterveydenhuollon 
ja TE-palveluiden verkkosivuilla siten, että hakuaika on päättynyt 
23.4.2021 klo 13. 

 
”Haemme toimipisteeseemme Savukoskelle vakinaista ympäristö-
terveydenhuollon toimistosihteeriä 1.6.2021 alkaen. Toimistosih-
teeri toimii kuntayhtymässä johdon assistenttina ja tehtäviin kuulu-
vat mm. laskutus, arkistonhoito, erilaiset toimistotyöt, internet-
sivujen päivitys sekä ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa 
sihteerinä toimiminen. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu lisäksi 
eläinlääkärin avustaminen erilaisissa toimenpiteissä vastaanotolla 
ja välinehuolto.  

 
Kelpoisuusehtona edellytetään liiketalouden alan koulutusta, kuten 
merkonomi, tradenomi tai muu tehtävään soveltuva ammatillinen 
tutkinto. Hyvät ICT-taidot ovat edellytys tehtävän hoitamiseen. 
Toimistosihteeri on tekemisissä vastaanotolla eläinten kanssa. Ar-
vostamme joustavuutta ja hyvää paineensietokykyä. Ympäristöter-
veydenhuollon toimintaympäristön tuntemus sekä kokemus vas-
taavista työtehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Toimistosihteerin 
käytössä olevia ammattiohjelmia ovat Rondo R8, ProEconomica ja 
FileZilla. Olemme käyttöönottamassa myös Dynasty10-
ohjelmistoa, jonka käyttöön koulutamme henkilöstön. Tehtävässä 
noudatetaan 6 kk koeaikaa.” 

 
Määräaikaan mennessä saapui 17 hakemusta, joista kelpoisuus-
ehdot täyttäviä 16 kpl. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liittee-
nä 1. 

 
Hakijoista kolme (Leivo, Ruohomäki ja Talikainen) haastatellaan 
29.4.2021. 

 
Ehdotus: Ytj. Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 Ympäristöterveyslautakunta kävi keskustelua haastatteluista ja 

hakijoiden koulutus- ja työkokemustaustoista. 
 
 Keskustelujen pohjalta ympäristöterveysjohtaja päätti esittää toi-

mistosihteeri/eläinlääkärin avustajan vakituiseen toimeen Minttu 
Ruohomäkeä, 1.varasijalle Auli Leivoa ja 2.varasijalle Mikko Tali-
kaista. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta yksimielisesti päätti valita toimistosih-

teeri/eläinlääkärin avustajan vakituiseen toimeen Minttu Ruoho-
mäen, 1.varasijalle Auli Leivon ja 2.varasijalle Mikko Talikaisen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 52   3.5.2021 
 
LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KEMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HAL-
LINTASUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2022–2027 SEKÄ HALLINTASUUNNITELMAN 
LIITE 1:STÄ (YMPÄRISTÖSELOSTUS JA TOIMENPITEIDEN VAIKUTUSTEN ARVI-
OINTI) 
 
Ymptervltk § 52 Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) edellyttää tulvariskien hal-

lintasuunnitelmien laatimista niille vesistö- ja rannikkoalueille, joilla 
on yksi tai useampi tulvariskialue. Tulvariskien hallintasuunnitel-
missa määritellään tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle tulvaris-
kien hallinnalle. Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoteen 2021 
hyväksyttiin maa- ja metsätalousministeriössä vuonna 2015. Nyt 
ne on tarkistettu koskemaan vuosia 2022–2027. Tulvariskien hal-
lintasuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympä-
ristöselostus. Kemijärven keskusta ja sen lähialueita on määritetty 
tulvariskialueeksi. 

 
Lapin ELY-keskus on laatinut ehdotuksen tulvariskien hallinta-
suunnitelmaksi Kemijoen vesistöalueelle. Ehdotuksen ja sen liit-
teen kuulemisaika on 2.11.2020–14.5.2021. Kuultavana oleva eh-
dotus ja sen liite ovat kokouksen oheismateriaalina. 

 
Esitys lausunnosta on liitteessä 2. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa Kemijärven, Sallan, Pelkosen-
niemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena 
liitteen 2 mukaisen lausunnon. 

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti, että lausuntoon lisätään seuraavaa: 
 
 Pelkosenniemelle säännöstellyn ja säännöstelemättömien vesien 

rajapintaan on saatava avoin ja reaaliaikainen vedenkorkeus ja vir-
taamatieto, joka on kaikkien saatavilla tietoverkossa. 

 
 Kemijärven pohjaan on kerääntynyt teollisuusperäisiä haitta-

aineita ja järven HyMo-tila on jo ennestäänkin huono, eikä järven 
vedenalaisiin kannasten ruoppauksiin tule ryhtyä.  

 
Päätös: Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, hyväksytäänkö muutosesi-

tyksessä annettu lisäys.  
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa Kemijärven, 
Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuoje-
luviranomaisena liitteen 2 mukaisen lausunnon muutosesityksessä 
annetun lisäyksen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 53   3.5.2021 
 
LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KEMIJOEN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOITO-
SUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2022–2027 SEKÄ EHDOTUKSESTA KEMIJOEN VE-
SIENHOITOALUEEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAKSI PINTA- JA POH-
JAVESILLE VUOTEEN 2027   
 
Ymptervltk § 53 Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon 

ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston 
asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon 
yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja 
pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään 
hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka 
on määritelty vesistöaluejakoon perustuen valtioneuvoston ase-
tuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesienhoitoalueille laadi-
taan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleis-
linjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoito-
alueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuu-
deksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoitosuunnitelmat on tarkistettu 
koskemaan vuosia 2022–2027. 

 
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkove-
sien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien 
vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suun-
nitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seu-
rataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla.  
 
Lapin ELY-keskus on laatinut ehdotuksen Kemijoen vesienhoito-
alueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 sekä ehdo-
tuksen Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideoh-
jelmaksi pinta- ja pohjavesille vuoteen 2027. Vesienhoitosuunni-
telmaehdotus on kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Vesienhoito-
suunnitelman ja toimenpideohjelman luonnokset ovat kokouksen 
oheismateriaalina. 
 
Esitys lausunnosta on liitteessä 3. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa Kemijärven, Sallan, Pelkosen-
niemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena 
liitteen 3 mukaisen lausunnon. 

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti, että lausuntoon lisätään seuraavaa: 
 
 Luirojoen vesi tuottaa sähköä vielä Kemijärven ja Perämeren väli-

sellä alueella ja pelkkä Kitisen sähkön tuotannon arviointi antaa 
virheellisen tuloksen merkittävästä haitasta. Luiron veden lisäys 
ekologisen virtaaman avulla tulee lisätä toimenpiteisiin sekä mit-
tauspiste tulee siirtää lähemmäs Lokan kylää. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 53   3.5.2021 
 
…Lausunto ehdotuksesta Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 
vuosille 2022–2027 sekä ehdotuksesta Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon 
toimenpideohjelmaksi pinta- ja pohjavesille vuoteen 2027   
 
Päätös: Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, hyväksytäänkö muutosesi-

tyksessä annettu lisäys. 
 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa Kemijärven, 
Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuoje-
luviranomaisena liitteen 3 mukaisen lausunnon muutosesityksessä 
annetun lisäyksen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 54   3.5.2021 
 
LAUSUNTO EHDOTUKSESTA OULUJOEN-IIJOEN VESIENHOITOALUEEN VESIEN-
HOITOSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2022–2027 SEKÄ EHDOTUKSESTA OULUJO-
EN-IIJOEN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAKSI PIN-
TA- JA POHJAVESILLE VUOTEEN 2027   
 
Ymptervltk § 54 Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon 

ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston 
asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon 
yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja 
pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään 
hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka 
on määritelty vesistöaluejakoon perustuen valtioneuvoston ase-
tuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesienhoitoalueille laadi-
taan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleis-
linjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoito-
alueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuu-
deksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoitosuunnitelmat on tarkistettu 
koskemaan vuosia 2022–2027. 

 
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkove-
sien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien 
vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suun-
nitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seu-
rataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla.  

 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus ja Lapin 
ELY-keskus ovat laatineet ehdotuksen Oulujoen-Iijoen vesienhoi-
toalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 sekä eh-
dotuksen Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmaksi 
2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmaehdotus on kuultavana 
2.11.2020–14.5.2021. Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideoh-
jelman luonnokset ovat kokouksen oheismateriaalina. 

 
Esitys lausunnosta on liitteessä 4. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa Sallan kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisena liitteen 4 mukaisen lausunnon. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti antaa Sallan kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisena liitteen 4 mukaisen lausunnon. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 55   3.5.2021 
 
PÄÄTÖS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / MATTI KELLONIEMI 
OY / MAA-HYYPIÖN SORA-ALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 55 Matti Kelloniemi Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Kemijär-

velle kiinteistölle 320-874-1-0 Kemijärven yhteismetsä (Raukuvaa-
ran palsta). Haettavan maa-ainesmäärän suuruus on 250 000 m3. 
Ympäristölupa koskee alueelta otettavan ja muualta tulevan maa-
aineksen murskausta. Alueella on päättymässä oleva saman toi-
mijan maa-aines- ja ympäristölupa. Uutta lupaa haetaan määräai-
kaisena kymmeneksi vuodeksi. Suunniteltu ottamistoiminta sijoit-
tuu Purnukankaan 2 -luokan pohjavesialueelle. Hakija hakee lupaa 
aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

 
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta 
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus 
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei si-
tä erityisestä syystä ole pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa 
voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 a 
§). 
 
Samalla pohjavesialueella viereisillä kiinteistöillä on Napapiirin 
Kuljetus Oy:n voimassa olevat maa-aineslupa. Hakemuksen mu-
kainen toiminta-alue sijaitsee kokonaisuudessaan vedenhankinta-
käyttöön soveltuvalla Purnukankaan pohjavesialueella (12320160, 
luokka 2). 
 
Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden ai-
heudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettä-
vä (MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asete-
tut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 
aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjave-
den (YSL 17 §) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-
sestä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toi-
minta ei ole kaavan vastaista. 
 
Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi sekä sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa 
MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on 
määrätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi 
ja alueen ennallistamisen varalta (MAL 12 §). 
 
Liitteessä 5 on asiasta tarkemmin.  
 
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 55   3.5.2021 
 
…Päätös maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Matti Kelloniemi Oy / Maa-
Hyypiön sora-alue, Kemijärvi 
 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Matti Kelloniemi Oy:lle Kemi-
järvelle kiinteistölle 320-874-1-0 Kemijärven yhteismetsä (Rauku-
vaaran palsta) maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 5 mukaisesti. 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää lupamaksun ja va-
kuuden liitteen mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiseen muu-
toksenhausta huolimatta ei myönnetä. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Matti Kelloniemi Oy:lle 
Kemijärvelle kiinteistölle 320-874-1-0 Kemijärven yhteismetsä 
(Raukuvaaran palsta) maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 5 mu-
kaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti lupamaksun ja 
vakuuden liitteen mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittamiseen muu-
toksenhausta huolimatta ei myönnetä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 56   3.5.2021 
 
PÄÄTÖS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / NAPAPIIRIN KUL-
JETUS OY / SIENIOJAN SORA-ALUE NAKU-LUOTOLA, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 56 Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Kemi-

järvelle kiinteistölle 320-415-135-3 Naku-Luotola. Haettavan maa-
ainesmäärän suuruus on 100 000 m3. Ympäristölupa koskee maa-
aineksen murskausta. Alueella on päättymässä oleva saman toi-
mijan maa-aineslupa. Uutta lupaa haetaan määräaikaisena kym-
meneksi vuodeksi. Suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu Peräharjun 
2E -luokan pohjavesialueelle. Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta 
muutoksenhausta huolimatta. 

 
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta 
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus 
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei si-
tä erityisestä syystä ole pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa 
voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 a 
§). 
 
Samalla pohjavesialueella viereisillä kiinteistöillä on Kuljetus VH 
Heikkilä Oy:n ja Napapiirin Kuljetus Oy:n voimassa olevat maa-
aines- ja ympäristöluvat maa-aineksen ottamiseen ja murskauk-
seen. Hakemus ja voimassa olevat luvat perustuvat alueen koko-
naissuunnitelmaan, jonka tavoitteena on maa-ainesalueen mai-
semoiminen ja palauttaminen metsätalouskäyttöön. 
 
Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee kokonaisuudessaan 
vedenhankintakäyttöön soveltuvalla Peräharjun pohjavesialueella 
(12320122, luokka 2 E) sekä Peräharjun arvokkaalla harjualueella 
(Poski 2-inventointi), jossa maa-ainesten ottaminen voi olla mah-
dollista vain jo avatuilla ottamisalueilla. 
 
Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden ai-
heudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettä-
vä (MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asete-
tut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 
aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjave-
den (YSL 17 §) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-
sestä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toi-
minta ei ole kaavan vastaista. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 56   3.5.2021 
 
…Päätös maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Napapiirin Kuljetus Oy / Sie-
niojan sora-alue Naku-Luotola, Kemijärvi 
 

Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi sekä sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa 
MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on 
määrätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi 
ja alueen ennallistamisen varalta (MAL 12 §). 
 
Liitteessä 6 on asiasta tarkemmin. 
 
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle 
Kemijärvelle kiinteistöllä 320-415-135-3 Naku-Luotola sijaitsevalle 
Sieniojan sora-alueelle maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 6 
mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää lupamak-
sun ja vakuuden liitteen mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittami-
seen muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Napapiirin Kuljetus 
Oy:lle Kemijärvelle kiinteistöllä 320-415-135-3 Naku-Luotola sijait-
sevalle Sieniojan sora-alueelle maa-aines- ja ympäristöluvan liit-
teen 6 mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti lu-
pamaksun ja vakuuden liitteen mukaisesti. Lupaa toiminnan aloit-
tamiseen muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 57   3.5.2021 
 
TARKKAILUMÄÄRÄYKSEN MUUTTAMINEN, VEDENHANKINTAKÄYTTÖÖN SOVEL-
TUVALLA POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAN ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, 
HANNU LAHTELA, SALLA 
 
Ymptervltk § 57 Hannu Lahtelalla on voimassa oleva eläinsuojan ympäristölupa 

Sallan kunnan Saijan kylässä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
(II-luokan) Haapasuvannon pohjavesialueella (tunnus 12732111). 
Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa (Sallan kunnan tek-
ninen lautakunta 28.04.2010 § 25) (liite 7).  

 
Toiminnan ympäristöluvan tarkastuksella 16.9.2019 on todettu, et-
tä voimassa olevassa ympäristöluvassa ei ole annettu määräyksiä 
pohjaveden tarkkailusta. 

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 65 §:n mukaan lupaviranomai-
nen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä luvan 
voimassaolosta huolimatta. Muutosta koskeva päätös voidaan 
tehdä päätöksen tehneen viranomaisen omasta aloitteesta tai lu-
vanhaltijan, valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viran-
omaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen taikka 186 
§:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön vaatimuk-
sesta.  

 
Ympäristönsuojelulain 89 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan lupa-
viranomaisen on valvontaviranomaisen aloitteesta muutettava lu-
paa, jos luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jäl-
keen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin 
säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäise-
mistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.  

 
Toiminnan voimassa olevan luvan myöntämisen jälkeen on annet-
tu uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014). Sen 66 §:n mukaan toi-
minnanharjoittajan on huolehdittava määräajoin suoritettavasta 
maaperän ja pohjaveden tarkkailusta ottaen huomioon sellaiset 
laitosalueella olevat vaaralliset aineet, jotka saattavat aiheuttaa 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Pohjaveden pilaantumis-
riskin kyseessä olevassa kohteessa voivat aiheuttaa toiminnassa 
käytettävät ja alueella varastoitavat polttoaineet, rehut sekä toi-
minnassa syntyvät ja tilakeskuksen alueella varastoitavat lietteet. 
Luvan muuttaminen pohjaveden tarkkailua koskevilta osin on siten 
tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa annetun ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyt-
tämiseksi. Luvan määräaikaistarkastuksessa ei ole todettu muita 
muutostarpeita voimassa olevassa luvassa, joten lupaa voidaan 
muuttaa tarvittavilta osin muuttamalla tarkkailumääräystä. 

 
Lupaan esitetään lisättäväksi määräys pohjaveden tarkkailusta liit-
teen 8 mukaisesti. 
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…Tarkkailumääräyksen muuttaminen, Vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohja-
vesialueella sijaitsevan eläinsuojan ympäristölupa, Hannu Lahtela, Salla 
 
Ehdotus: Yss. Hannu Lahtelan eläinsuojan ympäristölupaan (Sallan kunnan tek-

ninen lautakunta 28.04.2010 § 25) lisätään määräys pohjaveden 
laadun tarkkailusta liitteen 8 mukaisesti. Samalla päätetään asian 
käsittelystä perittävästä maksusta. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti, että Hannu Lahtelan eläinsuo-

jan ympäristölupaan (Sallan kunnan tekninen lautakunta 
28.04.2010 § 25) lisätään määräys pohjaveden laadun tarkkailusta 
liitteen 8 mukaisesti. Samalla päätettiin asian käsittelystä perittä-
västä maksusta. 
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TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 58 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 41-51/2021 henkilöstöasioita 
 
 
 
 Tiedoksisaannit 

Ympäristönsuojelusihteeri 
Kahden laskuvirheen korjaus liitteisiin: 
Ymptervltk 25.3.2021 § 30 Liite 13 sivu 10 
Ymptervltk 25.3.2021 § 31 Liite 14 sivu 12 
 
 
Lapin ELY-keskus 
Lausunto 29.3.2021 / LAPELY/1157/2021 / Ruoppaus kiinteistöjen 
320-402-122-6 Koivuranta ja 320-402-122-7 Ojalahti vesialueilla 
kiinteistön 320-402-122-2 Ojaranta edustalla, Kemijärvi 
 
Lausunto 7.4.2021 / LAPELY/1194/2021 / Naruskajoen sillan uu-
siminen, Salla / Sallan yhteismetsä 
 
Ilmoitus täydennystarpeesta 12.4.2021 / LAPELY/3385/2017 / AA 
Sakatti Mining Oy YVA-selostus 30.11.2020 / Puutteellisen arvioin-
tiselostuksen täydentäminen, Sakatin monimetallikaivos, Sodanky-
lä 

 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
  

Viranhaltijapäätökset 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 28.4.2021 / T28/2021 / Tupakkatuotteiden ja nikotii-

ninesteiden myyntilupa / Samperi Oy, Tulppion Majat 
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Ympäristöterveyslautakunta  3.5.2021 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  42 – 50, 52 – 54, 58 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät  51 
 

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  51 
 

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 
    § 55 / § 56 / § 57 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 55 – 57 
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 tai asiointipalvelus-
sa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. 

                  Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

