
  Ymptervltk 4.11.2021 
§ 97 Liite 1 

hyväksytty muutosesityksen 
mukainen liite 

Ympäristönsuojelun tehtävien siirto viranhaltijoille  

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta myöntää 

toimialaansa kuuluvaa ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvaltaa alaisilleen ympäristönsuojelun 

viranhaltijoille, ympäristötarkastajille, seuraavissa asioissa. Heidän ollessa estyneenä päätösvaltaa käyttävät 

johtava terveystarkastaja ja/tai ympäristöterveysjohtaja.  

Valmiuslain (2011/1552) 3 § 1-4 kohtien mukaisissa poikkeusoloissa sekä 5 kohdan mukaisissa 

poikkeusoloissa silloin kun ne vaikuttavat toiminta-alueella liikkumiseen ja puolustustilalain (1991/1083) 

voimassa ollessa kaikki tehtävät hallintopakkoa lukuun ottamatta delegoidaan viranhaltijoille.  

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

6 § 2-7 mom. 
Lukuun ottamatta lausuntojen antamista 
hankkeista, joita koskee laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä (252/2017) (YVA) sekä 
esitysten ja aloitteiden tekemistä vähäistä 
suuremmissa asioissa. 

 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

22 § 
Yleisen puhevallan käyttö 

 

4 luku 36 § 
Lupa-asian siirtäminen 

 

5 luku (39-47 a §) 
Lupahakemuksen käsittely 

 

61.4 § 
Vakuuden vapauttaminen 

6 luku (48, 49, 51 - 64 ja 66 - 70 §) 
Ympäristölupahakemuksen ratkaiseminen ja 
lupamääräysten antaminen 

65 § 
Tarkkailumääräysten muuttaminen 

 

85 § 
Lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä 
tiedottaminen  

 

88 § 
Luvan raukeamisesta päättäminen 

 

91 § 
Määräajan pidentäminen 

89 -90 § 
Luvan muuttaminen 

92 § 
Luvan selventäminen 

 

 93 – 94 § 
Luvan peruuttaminen ja määräykset toiminnan 
lopettamisen varalta 

106 e §  
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Keskisuuria energiantuotantoyksiköitä ja laitoksia 
koskevien tietojen rekisteröinti ja julkaiseminen 

10 a luku (115 b – 115 e §:t) 
Yleinen ilmoitusmenettely, ilmoituksen käsittely ja 
ilmoituspäätöksen tekeminen 

 

11 luku (116-117 §:t) 
Rekisteröinti-ilmoituksen käsittely ja ilmoituksen 
antaminen toiminnan rekisteröinnistä 

 

12 luku (118 – 123 §:t) 
Kertaluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen 
käsittely ja päätöksen tekeminen ilmoituksen 
johdosta 

 

156 d § 
Talousjäteveden käsittelyvaatimuksista 
poikkeamisesta päättäminen 

 

 158 § 
Jätevettä toisen alueella johtavan velvollisuuksista 
päättäminen ja uoman kunnossapitoa koskevan 
erimielisyyden ratkaiseminen 

166 § 
Viranomaisen ilmoitusvelvollisuus otsonikerrosta 
heikentäviä aineita ja fluorattuja 
kasvihuonekaasuja koskevien velvollisuuksien 
laiminlyönnistä 

 

167 § 
Valvonnan järjestäminen 

 

168 § 2 mom. 
Ympäristöluvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja 
rekisteröitävien toimintojen säännöllinen valvonta 
määräaikaistarkastuksin 

168 § 1 ja 4 mom. 
Valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman 
hyväksyminen 

169 § 
Tarkastus onnettomuus- haitta ja 
rikkomustilanteissa 

 

170 § 
Toiminnan muutosta tai luvanhaltijan vaihtumista 
koskevan ilmoituksen vastaanottaminen ja 
käsittely 

 

 171 § 
Tarkkailu toisen alueella 

172 § 
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

 

173 § 
Avustajan käyttäminen 

 

 175 § 
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi 
annettavat kiellot ja määräykset 

179 § 
Viranomaisen toimet lainvastaisen menettelyn 
johdosta 

 

 180 § 



  Ymptervltk 4.11.2021 
§ 97 Liite 1 

hyväksytty muutosesityksen 
mukainen liite 

Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 181 § 
Toiminnan keskeyttäminen 

182 § 
Väliaikainen kiellon tai määräyksen antaminen ja 
toiminnan väliaikainen keskeyttäminen 

 

 184 § 
Uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan 
asettaminen 

185 § 
Kuuleminen 

 

186 § 
Vireillepano-oikeus 

 

187 § 
Virka-avun pyytäminen ja antaminen 

 

188 § 
Ilmoitus poliisille esitutkintaa varten 

 

 191 § 
Valitusoikeus 

 192 § 
Oikaisuvaatimus tarkkailua koskevasta päätöksestä 

199 § 2 mom. 
Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen 
muutoksenhausta huolimatta erillisestä 
hakemuksesta 

199 § 1 mom. 
Luvan myöntäminen toiminnan aloittamiseen 
muutoksenhausta huolimatta lupapäätöksen 
yhteydessä 

200 § 
Toimivallan mukaisesti 

200 § 
Toimivallan mukaisesti 

202 § 3 mom. 
Poikkeuksen myöntäminen kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksistä 

 

205 § 
Maksujen periminen 

 

210 § 
Tietojen luovuttaminen 

 

221 f § 2 mom. 
Asiantuntija-avun antaminen 

 

223 § 
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
tallennettavien tietojen tallentaminen 

 

 

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019) 

Delegoidaan Ei delegoida 
 

1 luku 6 § 
Hakijan neuvonta, neuvontatapaamisen 
järjestäminen 

 

2 luku 7 – 15 §:t 
Käsittelyjen yhteensovittaminen 

 



  Ymptervltk 4.11.2021 
§ 97 Liite 1 

hyväksytty muutosesityksen 
mukainen liite 

3 luku 16 § 
Lupamaksut, maksun periminen 

 

 

 

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

9:6 § 
Sataman jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen 

 

12:5 § 
Valvontatehtävät 

 

 12:15 § 
Hallintopakko 

 12:16 § 
Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka 

13:1 § 
Maksujen periminen 

 

 

Maa-aineslaki (555/1981) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

 4 a § 
Maa-aineslupahakemuksen ja 
ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely 

7 § 
Maa-aineslain mukaisten, YVA-lain soveltamisalaan 
kuulumattomien, maa-aineslupahakemusten 
käsittely ja ratkaiseminen 

7 § 
YVA-lain soveltamisalaan kuuluvien maa-
aineslupahakemusten käsittely ja ratkaiseminen 

10 § 
Maa-ainesten ottoluvan jatkaminen 

 

12§ 
Vakuuksien hyväksyminen ja vakuuksien 
palauttamisesta päättäminen 

 

13 a § 
Luvan velvoitteista vapauttaminen 

 

14 § 
Tarkastusten tekeminen, mittausten 
suorittaminen, näytteenotto 

14 § 
Hallintopakko 

15 § 
Ottamisen keskeyttäminen 

 

16.2 § 
Vähäisen poikkeamisen myöntäminen 
ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä 

16.1 § 
Lupamääräysten muuttaminen, lupapäätöksestä 
poikkeaminen ja luvan peruuttaminen 

16 a § 
Konkurssipesien ilmoitusten vastaanottaminen ja 
käsittely 
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18 § 
Ilmoitus syytteen nostamiseksi 

 

19 § 
Lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä 
tiedottaminen 

 

 20 a § 
Valitusoikeus 

21.2 § 
Täytäntöönpanopäätös lupapäätöksen yhteydessä 
21.3 § 
Erillisestä hakemuksesta luvan antaminen maa-
ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva 
päätös on saanut lainvoiman, jos luvan saaja 
asettaa hyväksyttävän vakuuden ja jos asiaa ei ole 
luvan myöntämisen yhteydessä päätetty. 

21.2 § 
Täytäntöönpanopäätös lupapäätöksen yhteydessä 

23 § 
Valvontamaksun periminen 

 

23 a § 
Maa-ainesten ottoilmoitusten käsittely 

 

23 b § 
Tietojen toimittaminen tietojärjestelmään 

 

 

Vesilaki (587/2011) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

 3:11.3 § 
Vaatimus tarkkailun muuttamiseksi 

 3:15.3 § 
Vaatimus kalatalousvelvoitteen 
toteuttamissuunnitelman ja kalatalousmaksun 
käyttösuunnitelman muuttamiseksi 

 4:2 § 
Veden ottamisen rajoittaminen 

 5:5 § 
Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen 

 5:9 § 
Oikeus ojittaa toisen alueella 

 5:14 § 
Toisen ojan käyttäminen muuhun kuin maan 
kuivattamiseen 

11:9 § 
Viranomaisen puhevallan käyttäminen 

 

 13:7 § 
Hakemusasiaan liittyvät korvaukset 

 13:8 § 
Erilliset korvausasiat 

14:2 §  
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Viranomaisen toimet lainvastaisen menettelyn 
johdosta 

14:3 § 
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

 

 14:4 § 
Rikkomuksen ja laiminlyönnin oikaiseminen 

 14:8 § 
Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka 

14:9 § 
Toimenpiteet 

14:9 § 
Hakemus 

14:10 § 
Valvontaviranomaisen välittömät toimet 

 

14:11 § 
Toiminnan keskeyttäminen 

 

14:12 § 
Virka-apupyynnön tekeminen 

 

 14:14 § 
Vireillepano 

 15:2 § 
Valitusoikeus 

17:5 § 
Tietojen merkitseminen 
kiinteistötietojärjestelmään 

 

18:1 -2 § 
Tietojen merkitseminen ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään 

 

18:12 § 
Asian käsittelystä perittävät maksut 

 

 19:16 § 
Aikaisemmin annetun päätöksen selventäminen 

 

Vesihuoltolaki (119/2001) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

11 § 
Vapautuksen myöntäminen kiinteistön 
liitämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen 
verkostoon 

 

17 c § 
Vapautuksen myöntäminen kiinteistön 
liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin 

 

 29 § 
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

 30 § 
Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka 

 31 § 
Vireillepano-oikeus 

 32 § 
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Valitusoikeus 

35.2 § 
Tietojen luovuttaminen 

 

 

Vesiliikennelaki (782/2019) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

 102 § 
Esitys kiellon tai rajoituksen määräämiseksi 

106 § 
Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla 
suoritettavia kilpailuja ja harjoituksia varten 
haettavan luvan käsittely ja ratkaiseminen 

 

 133 § 
Muutoksenhaku 

 

Maastoliikennelaki (1710/1995) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

 15 § 
Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman 
hyväksyminen 

22.2 § 
Tilapäinen tai vähäinen reitin siirtäminen 

22.1 § 
Moottorikelkkailureitin pysyvä siirtäminen 

 23§ 
Moottorikelkkailureitin lakkauttaminen 

30 § 
Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvia 
kilpailuja ja harjoituksia varten haettavan luvan 
käsittely ja ratkaiseminen 

 

32 § 
Valvonta 

 

 

Jätelaki (646/2011) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

 75 § 
Siivoamisesta määrääminen 

100 § 
Jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten 
tehtävän ilmoituksen käsittely 

 

122 § 
Tiedonsaantioikeus 

 

123§ 
Tarkastusoikeus 
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124 § 1 mom. 
Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten 
tekeminen 

124 § 2-3 mom. 
Tarkastus- ja valvontasuunnitelman hyväksyminen 

 125 § 
Määräyksen antaminen roskaantumisen 
ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi 
järjestämiseksi 

126 § 1 ja 3 mom. 
Kiireellisessä tapauksessa rikkomuksen tai 
laiminlyönnin oikaisemiseksi annettavat kiellot ja 
määräykset 

126 § 1 mom. 
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi 
annettavat kiellot ja määräykset 

 129 § 
Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka 

 130 § 
Omaisuuden myynti 

 133 § 
Laiminlyöntimaksun määrääminen 

134 § 
Vireillepano-oikeus 

 

135 § 
Virka-avun pyytäminen 

 

136 § 
Ilmoitus poliisille esitutkintaa varten 

 

 138 § 
Valitusoikeus 

142 § 
Jätehuollon rekisterien ylläpito 

 

144 § 
Maksujen periminen 

 

146 § 
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

 

 

Nitraattiasetus (1250/2014) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

9 § 
Lannan varastointia ja kompostin jälkikypsytystä 
sekä lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamista 
koskevien ilmoitusten käsittely 

 

14 § 
Valvonta 

 

 

Kemikaalilaki (599/2013) 

Delegoidaan 
 

Ei delegoida 

11 §  
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
valvontatehtävät 

 46-47 § 
Valvontaviranomaisen kiellot ja määräykset, 
uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka 

48 -49 § 
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus ja näytteensaanti- 
ja tutkimusoikeus 

 

50 § 
Asiantuntijan käyttäminen 

 

51 § 
Kansainvälinen tiedonvaihto 

 

52 § 
Tietojen saaminen ja luovuttaminen 

 

53 § 
Virka-avun pyytäminen 

 

 55 § 
Muutoksenhaku 

 

Julkisuuslaki (621/1999) 

Delegoidaan Ei delegoida 

14 § 
Asiakirjan antamisesta päättäminen 

 

 

Hallintolaki (434/2003) 

Delegoidaan Ei delegoida 

51 § 
Kirjoitusvirheen korjaaminen 

 

Muilta osin toiminta delegointipäätöksen mukaisesti 

 


