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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Ymptervltk § 93

Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakunnan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön
kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä
jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi
ääni.
Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveyslautakuntaan ovat:

Päätös:

Varsinainen jäsen

3 ääntä

Henkilökohtainen varajäsen

Niemistö Sami
Nyman Pekka
Mattila Niina
Kelloniemi Marja-Liisa

1
1
1
1
3 ääntä

Torvinen Matti
Juntunen Marianne
Moilanen Pekka
Anttonen Marja

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ymptervltk § 94

Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan
kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja
asioiden esittelijöille 29.10.2021.
Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Vs. ytj.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymptervltk § 95

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin
kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä.

Ehdotus: Vs. ytj.

Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Nyman ja Pekka Moilanen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ymptervltk § 96

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Ehdotus: Vs. ytj.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja lisäasiana:
§ 103 ympäristölautakunnan koulutus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE
Ymptervltk § 97

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Kemijärven kaupungissa sekä Pelkosenniemen,
Savu-kosken ja Sallan kunnissa. Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaa ympäristönsuojeluasioissa alaisilleen viranhaltijoille asioissa, joissa ei ole kyse hallinnollisen pakon käyttämisestä. Ympäristöterveyslautakunta on edellisen kerran päättänyt ratkaisuvallan
siirrosta 25.3.2021 § 25.
Hallintolain (434/2003) 7.1 §:n mukaisesti (a)siointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Toimivallan siirrot
tehdään asioiden käsittelyn sujuvoittamiseksi ja viranomaisen
työn järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ratkaisuvallan siirtoa koskevaan päätökseen on tarpeellista tehdä
muutos lainsäädäntömuutoksen vuoksi. Julkisuuslain (621/1999)
muutoksen (638/2021) myötä asiakirjojen antamisesta päättämisen suorittaa lautakunta tai delegoinnin myötä viranhaltija. Julkisuuslain 14 §:n mukaisesti tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä,
kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Toimivalta
on tarkoituksenmukaista siirtää viranhaltijoille.
Merenkulun
ympäristönsuojelulain
(1672/2009)
muutos
(669/2021) muutti lain pykäliä ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaa.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 50, 50 a, 84, 143-146 ja 148 §:t
ehdotetaan poistettavaksi delegointitaulukosta, koska ne ovat
kumoutuneet tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole
niihin toimivaltaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
osallistua kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden suorittamiseen
kunnan kanssa mahdollisesti tehtävän sopimuksen mukaisesti.
Ympäristönsuojelulain 181 § ehdotetaan siirrettäväksi delegoiduista ei delegoituihin.
Maa-aineslain (555/1981) 16 ja 21 §:n delegointia ehdotetaan
selvennettäväksi merkitsemällä delegointitaulukkoon pykälänumerot.
Vesilain (587/2011) 14:9 §:n mukaisen hakemuksen tekeminen
ehdotetaan siirrettäväksi delegoiduista ei delegoituihin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Ympäristönsuojelun ratkaisuvallan siirtäminen viranhaltijoille
Viranhaltijoille ehdotetaan annettavaksi oikeus hallintolain 51 §:n
mukaiseen korjaamiseen kaikkien kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätösten osalta eli oikeus korjata lautakunnan päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin
verrattava selvä virhe.
Delegointitaulukkoon ehdotetaan lisättäväksi toimivaltarajojen
selkeyttämiseksi ympäristönsuojelulain 22, 61.4 173, 200, 210 §:t,
vesilain 3:11.3, 3:15.3, 13:7 ja 14:14 §:t, jätelain (646/2011) 130
ja 146 §:t, maa-aineslain 19 ja 23 §:t, kemikaalilain (599/2013) 50,
51 ja 55 §:t ja vesiliikennelain (782/2019) 133 §.
Ehdotus: Yt.

Ympäristöterveyslautakunta siirtää ratkaisuvaltaa alaisilleen ympäristönsuojelun viranhaltijoille liitteen 1 mukaisesti.

Muutosesitys:

Esittelijä esitti, että ympäristönsuojelulain 91 § siirretään viranhaltijoiden päätettäväksi, ja että maa-aineslain 21.2 § siirretään toimivallan mukaisesti.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta päätti siirtää ratkaisuvaltaa alaisilleen
ympäristönsuojelun viranhaltijoille liitteen 1 mukaisesti, muutosesityksessä annetuilla lisäyksillä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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PELKOSENNIEMEN- SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN
LAUSUNTO
VAASAN
HALLINTOOIKEUDELLE SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON LAPIN PIIRI RY:N, PRO KUTSA
RY:N JA VILLILOHI RY:N VALITUKSESTA KOSKIEN PELKOSENNIEMENSAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 29.6.2021 § 76
Ymptervltk § 98

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta on tehnyt maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen 29.6.2021 § 76 (liite a, b, c) koskien kallion louhintaa
ja kalliolouheen sekä muualta tuodun kiviaineksen murskaamista
siirrettävällä murskaamolla Sallan kunnan Hautajärven kylässä
kiinteistöllä Ruusula RN:o 732-404-10-18. Luvan hakijana on Oulangan Murske Ay.
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Pro Kutsa ry ja Villilohi
ry ovat tehneet päätöksestä valituksen (liite d). Vaasan hallintooikeus on pyytänyt ympäristöterveyslautakunnalta lausuntoa valituksen johdosta (liite e). Vaasan hallinto-oikeuden diaarinumero
on 20978/2021.
Valittajat katsovat, että ympäristöterveyslautakunta on tehnyt lupapäätöksen riittämättömiin selvityksiin perustuen, jonka vuoksi
lupapäätös on kumottava ja hakijan lupahakemus hylättävä. Lautakunnan päätös perustui hakijan toimittamiin tietoihin ja Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin.
Hakija on toimittanut lisätietoja (liite f ja liite g) louhittavan kallion
koostumuksesta. Ympäristötarkastajan näkemyksen mukaan toimitetut lisätiedot vahvistavat lautakunnan alkuperäisen päätöksen
perustuneen riittäviin tietoihin. Siten lausuntoesityksessä (liite h)
valitus esitetään hylättäväksi perusteettomana. Valituksen kaivoslakiin liittyvät kohdat sekä murskeen käytön vaikutukset esitetään
jätettävän tutkimatta, koska ne eivät kuulu maa-aines- ja ympäristölupaharkinnan piiriin.

Ehdotus: Yt.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta katsoo, että valitus on jätettävä osin
tutkimatta ja muilta osin hylättävä perusteettomana. Lautakunta
antaa Vaasan hallinto-oikeudelle liitteen h mukaisen lausunnon.

Muutosesitys:

Esittelijä esittää, että muutetaan lausunnon h lauseesta Tehdyn
melumittauksen perusteella toiminnasta ei aiheudu laissa kiellettyjä meluvaikutuksia Oulangan kansallispuistolle, muille suojelualueille tai retkeilyreiteille sana melumittauksen sanaksi melumallinnuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
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…Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n, Pro Kutsa ry:n ja Villilohi ry:n valituksesta koskien Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan päätöstä 29.6.2021 § 76
Päätös:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta katsoo, että valitus on jätettävä osin
tutkimatta ja muilta osin hylättävä perusteettomana. Lautakunta
antaa Vaasan hallinto-oikeudelle liitteen h mukaisen lausunnon
muutosesityksessä annetun muutoksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
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YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS, KEMIJÄRVEN KAUPUNKI, JÄTTEEN KÄSITTELY
Ymptervltk § 99

Kemijärven kaupunki hakee ympäristölupaa maankaatopaikkatoiminnalle ja lumenkaatopaikalle. Alueen nimi on Luusuantien läjitysalue ja se sijaitsee kiinteistöillä PÄÄSKYNEN 320-402-12322. Alueella on ollut määräaikainen ympäristölupa maankaatopaikkatoiminnalle. Uutta lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana.
Alueelle tuodaan pilaantumattomia maa-aineksia enintään 49 000
tonnia vuodessa. Keskimääräinen läjitysmäärä on 10 000 tonnia.
Alueelle tuotavan lumen määrä on enintään 30 000 kuormakuutiometriä vuodessa.
Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä, melua ja tärinää.
Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen
vaaraa tai haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen.
Liitteessä 2 on hakemuksesta tarkemmin
Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa.
(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040-542 3354)

Ehdotus: Yt.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta myöntää Kemijärven kaupungille liitteen 2 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikalle ja lumenkaatopaikalle Kemijärvelle kiinteistölle PÄÄSKYNEN 320-402-123-22.
Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 2 mukaisesti.

Päätös:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Kemijärven kaupungille liitteen 2 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikalle ja lumenkaatopaikalle Kemijärvelle kiinteistölle PÄÄSKYNEN 320402-123-22. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 2 mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
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YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS, JARI PIENIMAA, AMPUMARATA
Ymptervltk § 100

Jari Pienimaa hakee ympäristölupaa Puunuvaaran ampumaradalle Savukoskelle Värriön kylälle kiinteistölle 742-404-11-26. Lupaa
haetaan kolmen kivääriradan, pienoskivääri- ja pistooliradan sekä
skeet-ammunnan ampumaradalle. Vuosittainen laukausmäärä on
enintään 10 000 laukausta. Lähimpään asuinrakennukseen on
noin 3 kilometrin matka. Rata ei sijaitse pohjavesialueella eikä lähistöllä ole vesistöjä.
Toiminnalle ei ole ollut aiemmin ympäristölupaa. Lupaa haetaan
toistaiseksi voimassa olevana.
Toiminnasta voi aiheutua melua hakemuksen mukaisen kiinteistön ulkopuolelle. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan luvan myöntämisen esteenä olevaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen.
Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa.
(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354)

Ehdotus: Yt.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta myöntää Jari Pienimaalle liitteen 3
mukaisen ympäristöluvan ampumaratatoiminnalle Savukoskelle
kiinteistölle 742-404-11-26. Samalla ympäristöterveyslautakunta
päättää luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 3 mukaisesti.

Päätös:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Jari Pienimaalle liitteen 3 mukaisen ympäristöluvan ampumaratatoiminnalle Savukoskelle kiinteistölle 742-404-11-26. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 3
mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KEMIJÄRVEN ELÄINLÄÄKÄRITILOJEN SISÄILMAONGELMAT
Ymptervltk § 101

Kemijärven kaupungineläinlääkärien vastaanottotilojen kunto
osoitteessa Kallaantie 28 on nykyisellään huono. Tiloissa on aistinvaraisesti erittäin pistävä ja tunkkainen sisäilma, joka haisee
paikoin viemärille, paikoin homeelle. Henkilöstö oireilee. Eläinlääkintähuolto on ainoa jäljellä oleva toimija talossa, nyt kun kuntayhtymän terveysvalvonta muutti uusiin toimitiloihin Vapaudenkadulle
lokakuun alussa. Aistinvaraisesti viemäri haisee jopa rakennuksen ulko-ovella. Tilojen kunnosta on tulossa merkittävä työsuojeluongelma.
Ympäristöterveydenhuollon on parlamentaarisesti linjattu siirtyvän
soten perässä hyvinvointialueille vuonna 2026. Maakunnalliseen
organisaatioon siirryttäessä voivat eläinlääkärien vastaanottotilat
olla ratkaisevassa asemassa, kun mietitään, missä ja miten säilytetään lähipalvelut. Tilojen kunto on myös veto- tai työntövoimatekijä, kun yritetään valtakunnallisessa eläinlääkäripulassa rekrytoida osaavaa henkilöstöä alueelle, tai pitää nykyiset.
Sallan eläinlääkäritilojen osalta oltiin vuonna 2014 tilanteessa,
jossa tilojen silloinen vuokranantaja otti tilat omaan käyttöönsä.
Tällöin Sallan kunta ratkaisi ongelman remontoimalla asianmukaiset toimitilat eläinlääkäreiden käyttöön, ja remontti sovittiin kuoletettavan vuokrissa. Vastaavanlainen ratkaisu voisi tulla kyseeseen
Kemijärvellä.

Ehdotus: Vs. ytj.

Ympäristöterveyslautakunta esittää Kemijärven kaupungille, että
se alkaa aktiivisesti etsimään sopivia tiloja kaupungineläinlääkäreiden käyttöön, tekee tiloihin tarvittavat remontit ja vuokraa tilat
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käyttöön. Tilaratkaisu tehdään hyvässä yhteistyössä toimijan kanssa.

Muutosesitys:

Esittelijä esitti, että muutetaan viimeisen lauseen sanamuotoa.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta päätti esittää Kemijärven kaupungille,
että se alkaa aktiivisesti etsimään sopivia tiloja kaupungineläinlääkäreiden käyttöön, tekee tiloihin tarvittavat remontit ja vuokraa
tilat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käyttöön.
Tilaratkaisu tulee tehdä hyvässä yhteistyössä eläinlääkintähuollon
kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TIEDOTUSASIAT
Ymptervltk § 102

Viranhaltijapäätökset
Ympäristöterveysjohtaja
§ 87-113/2021 henkilöstöasioita
Ympäristötarkastaja
Ilmoitus 30.9.2021 / Y/38/2019 / Ilmoitus ympäristönsuojelulain
116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään / Ruskon Betoni Oy
Vs. ympäristötarkastaja
Päätös 24.9.2021 / Y/59/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 118
§:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta, louhinta ja murskaus Saltsivaaran maa-ainesalueella / Sallan yhteismetsä
Päätös 18.10.2021 / Y/64/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain
118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta, louhinta ja murskaus Takkulehdon maaaines-alueella / OTSO Metsäpalvelut Oy
Tiedoksisaannit
Lapin ELY-keskus
Lausunto 30.9.2021 / LAPELY/1806/2021 / Majavajärven ja Ristilammen välisen kosken, Keskikönkään, Kortekönkään, Jokkakönkään ja Palokönkään sekä Kotivaaran koskien täydennyskunnostussuunnitelma vuosille 2021–2022, Kemijärvi
Päätös 7.10.2021 / LAPELY/4356/2021 / Päätös jätelain 94 §:n
mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen kuljettamista. Kyseessä on jätehuoltorekisteriin hyväksytyn toiminnan tarkistaminen
/ Kuljetus VH Heikkilä Oy
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Lupapäätös 1.10.2021 / Nro 160/2021 / PSAVI/6615/2021 / Pahajoenjängän turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 106/2015/1
rauettaminen, Salla / Neova Oy
Lapin jätehuolto kuntayhtymä
Päätös 28.9.2021 / 43 §/2021 / Päätös jätemaksun perimättä jättämisestä
Päätös 7.10.2021 / 44 §/2021 / Päätös vapaa-ajan asuinrakennuksen jätemaksun kohtuullistamisesta
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…Tiedotusasiat
Eurofins Ahma Oy
Tarkkailuraportti 30.9.2021 / Kemijoen vesistötarkkailu vuonna
2020
Ehdotus: Vs. ytj.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin:
Tiedoksisaannit
Vaasan hallinto-oikeus
Päätös 29.10.2021 / 595/2021 / Dro 1267/03.04.04.04.20/2019 /
Valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOULUTUS
Ymptervltk § 103

Ympäristölautakunnan koulutus on 8.12.2021, johon lautakunnan
jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua etäyhteydellä tai Kemijärvellä paikan päällä.

Ehdotus: Vs. ytj

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä ympäristötarkastajat
kutsutaan koulutukseen. Koulutukseen voi osallistua Kemijärvellä
tai etäyhteydellä. Kutsut lähetetään myöhemmin.

Päätös:

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä ympäristötarkastajat
päätettiin kutsua koulutukseen. Koulutukseen voi osallistua Kemijärvellä tai etäyhteydellä. Kutsut lähetetään myöhemmin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
93-98, 101-102
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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
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 annettuun 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:
Hallintovalitus, pykälät: 99, 100
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. Valituskirjaan 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 valitusasiakirjat 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 asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan
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