
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA   
Ympäristöterveyslautakunta  9 / 2021 138 
 
 
KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 21.12.2021 klo 12:04 – 13:17 
 
Paikka  Kunnanvaltuuston kokoussali, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 

  Kemijärvi 
  Niemistö Sami puheenjohtaja 
 
  Pelkosenniemi 
  Nyman Pekka  
 
  Salla 
  Mattila Niina 
 
  Savukoski 
  Kelloniemi Marja-Liisa  
 
Muut osallistujat 

Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja/vs. ympäristö-
terveysjohtaja 

Leppänen Eero ympäristötarkastaja 
Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
Ruohomäki Minttu toimistosihteeri/sihteeri 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri                      

 
 
  Sami Niemistö  Minttu Ruohomäki                
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 104–112 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 

 
 
  Pekka Nyman  Marja-Liisa Kelloniemi  
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  30.12.2021 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
https:/ /www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

 
 
Todistaa 
  Minttu Ruohomäki, toimistosihteeri 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  139 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 104-105  21.12.2021 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 104 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

nan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-
tayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä jä-
sentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta ni-
meää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympäris-
töterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. 

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveyslau-

takuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen 3 ääntä Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Niemistö Sami 1 Torvinen Matti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Mattila Niina 1 Moilanen Pekka 
 Kelloniemi Marja-Liisa 1           Anttonen Marja 
   3 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 105 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.9.2021 § 87 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja asi-

oiden esittelijöille 15.12.2021. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Vs. ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 106-107  21.12.2021 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 106 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin ker-

ralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvitta-
essa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Vs. ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän ko-

kouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat äänten-
laskijoina. 

 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimi-

vat ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Nyman ja Marja-Liisa Kello-
niemi. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 107 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

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

järjestykseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 108  21.12.2021 
 
TALOUSARVION TOTEUMA 1-11/2021 
 
Ymptervltk § 108 Kuntayhtymän hallintosäännön § 12 mukaan ympäristöterveys-lau-

takunta valvoo, että yksikkö toimii hyväksytyn talousarvion puit-
teissa sekä jäsen- ja osajäsenkuntien asettamien tavoitteiden mu-
kaisesti. 

 
 Valtionkonttorin palveluluokitusmuutokset kuntien talousraportoin-

tia koskien tulivat voimaan 28.6.2021, mistä johtuen toteutuman 
palveluluokitukset eivät ole suoraan verrannolliset vuoden 2021 ja 
sitä aikaisempiin talousarvioihin. Tämä on tehnyt talousarvion to-
teutuman seuraamisesta myös haasteellisempaa. Terveysvalvon-
taan talousarviossa suunnitellut tulot ja menot on jaettu elintarvike-
valvonnan (48 %), terveydensuojelun (46 %) ja tupakkalain (6 %) 
valvonnan kesken. Eläinlääkintähuollosta on erotettu valvonta-
eläinlääkärin (valtion kunnalle korvaama eläinsuojelu- ja eläintauti-
valvonta) tulot ja menot. Ympäristönsuojelu on jaettu kehittämiseen 
(30 %) ja lupiin ja valvontaan (70 %). 

 
Liitteenä 1 on ympäristöterveydenhuollon toteutumavertailu ajalta 
1-11/2021. 

 
Ehdotus: Vs. ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 109  21.12.2021 
 
ELÄINLÄÄKÄREIDEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2022 
 
Ymptervltk § 109 Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapal-

kan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten 
omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden lop-
puun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden 
määrä seuraavaksi vuodeksi. Työnantajan ja palkansaajan eläke-
maksut määräytyvät vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan. 
Vuoden 2022 palkkioiden enimmäismäärä on 52 932,48 euroa. 

  
 Vahvistetun palkkion määrän tulee olla oikeassa suhteessa eläin-

lääkärin virkatyöstään saamiin eläinlääkintähuoltolain 19 § mukai-
siin palkkioihin. Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden 
enimmäismäärä eläinlääkäreittäin ja päätöksessä tulee olla tieto 
siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisen eläinlääkärin 
sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä mää-
rää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinai-
sessa virassa. 

 
 Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien eläin-

lääkäreiden palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, jonka 
virassa eläinlääkäri on. Vahvistuspäätöksessä tai sen liitteessä on 
ilmoitettava, mitkä kunnat kuuluvat päivystysrenkaaseen. Sijaisten 
ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä voidaan vahvistaa 
vuosipalkkiona, mikä tulee päätöksessä myös näkyä. Kunnan tulee 
palkkioita vahvistaessaan hallintomenettelylain edellyttämällä ta-
valla kuulla viranhaltijaa. 

 
 Yhteistoiminta-alueen vakinaisia eläinlääkäreitä Hanna Nurmea, 

Joonas Lehtolaa, Maarit Salmea ja Virve Korhosta on kuultu. 
  
Ehdotus: Vs. ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
  

1. vahvistaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-
tayhtymän kunnaneläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 19 § 
mukaisia palkkioita vuodelle 2022 eläkepalkan perusteeksi 
- Hanna Nurmelle 52 932,48 euroa (4411 e/kk, 147 e/pv) 
- Joonas Lehtolalle 52 932,48 euroa (4411 e/kk, 147 e/pv) 
- Maarit Salmelle 52 932,48 euroa (4411 e/kk, 147 e/pv) 
- Virve Korhoselle 39 000 euroa (3250 e/kk, 108 e/pv) 
Em. palkkioiden määrää käytetään myös vakinaisen eläinlää-
kärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla, ja  

2.  ilmoittaa, että päivystysrenkaaseen kuuluvat yhteistoiminta-alu-
een kunnat: Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat 
sekä Kemijärven kaupunki. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 109  21.12.2021 
 
…Eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2022 
 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta 
  

1. vahvistaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-
tayhtymän kunnaneläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 19 § 
mukaisia palkkioita vuodelle 2022 eläkepalkan perusteeksi 
- Hanna Nurmelle 52 932,48 euroa (4411 e/kk, 147 e/pv) 
- Joonas Lehtolalle 52 932,48 euroa (4411 e/kk, 147 e/pv) 
- Maarit Salmelle 52 932,48 euroa (4411 e/kk, 147 e/pv) 
- Virve Korhoselle 39 000 euroa (3250 e/kk, 108 e/pv) 
Em. palkkioiden määrää käytetään myös vakinaisen eläinlää-
kärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla, ja  

2.  ilmoittaa, että päivystysrenkaaseen kuuluvat yhteistoiminta-alu-
een kunnat: Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat 
sekä Kemijärven kaupunki. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 110  21.12.2021 
 
KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN PÄIVITYS 
 
Ymptervltk § 110 Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt Koillis-Lapin ympäristö-

terveydenhuollon voimassa olevan maksutaksan 20.12.2016 § 72.  
 

Maksutaksan hyväksymisen jälkeen lainsäädännössä on tapahtu-
nut muutoksia, joiden seurauksena maksutaksaa on päivitettävä. 
Myös omakustannusarvon tuntihintaa on tarkistettu. 
 
Uusi elintarvikelaki 297/2021 on tullut voimaan 21.4.2021. Taksa 
muutetaan vastaamaan uutta elintarvikelakia. Muutokset suorite-
perusteisiin maksuihin ovat vähäisiä verrattuna aikaisempaan. Mm. 
rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisesta tarkastuksesta ei 
peritä maksua, mutta uusintatarkastuksesta, joka tehdään laimin-
lyönnin vuoksi, peritään suoriteperusteinen maksu. Elintarvikeval-
vonnan suunnitelmallinen näytteenotto ei ole enää erikseen mak-
sullista, vaan se sisältyy valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun.  
Lisäksi taksaa on muutettu elintarvikevalvonnan valvontasuunnitel-
man mukaisten valvonnasta perittävien maksujen osalta vastaa-
maan Ruokaviraston ohjetta 10503/4 Elintarvikehuoneiston ja kon-
taktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja elintarvikelainsäädännön 
mukaisen valvontatarpeen määrittäminen. 
 
Uutena veroluonteisena maksuna elintarvikelaissa on säädetty 
kunnan suorittamasta elintarvikevalvonnasta vuosittain perittä-
västä valvonnan perusmaksusta (72 §), jota sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2022 alkaen. 
 
Myös terveydensuojelulainsäädäntöön on tehty muutoksia, jotka 
koskevat valvonnan maksullisuutta. Ilmoitusvelvollista toimintaa on 
täsmennetty. Taksaa on muutettu näiltä osin. Lainsäädäntömuu-
tokset suoriteperusteisiin maksuihin ovat vähäisiä. 
 
Uutena veroluonteisena maksuna terveydensuojelulaissa on sää-
detty kunnan suorittamasta terveydensuojeluvalvonnan vuosittain 
perittävästä valvonnan perusmaksusta (50 §), jota sovelletaan 1 
päivästä tammikuuta 2022 alkaen. Terveydensuojelulain muutos, 
vahvistettu 16.12.2021. 
 
Valvontatyön tuntihintaa on tarkistettu niin, että 45 euron tuntihinta 
korotetaan 53 euroon (omakustannusarvo).  
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Ympäristöterveyslautakunta § 110  21.12.2021 
 
…Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivitys 
 
Ehdotus: Vs. ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. hyväksyy liitteenä 2 olevan Koillis-Lapin ympäristöterveyden-
huollon maksutaksan, 

2. määrää sen voimaantulopäiväksi 1.1.2022 mahdollisesta muu-
toksenhausta huolimatta 

3. kumoaa aiemman voimassa olleen ympäristöterveydenhuollon 
maksutaksan 1.1.2022 alkaen 

4. asettaa tätä päätöstä koskevan pöytäkirjan yleisesti nähtäväksi 
 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. hyväksyi liitteenä 2 olevan Koillis-Lapin ympäristöterveyden-
huollon maksutaksan, 

2. määräsi sen voimaantulopäiväksi 1.1.2022 mahdollisesta muu-
toksenhausta huolimatta 

3. kumosi aiemman voimassa olleen ympäristöterveydenhuollon 
maksutaksan 1.1.2022 alkaen 

4. asettaa tätä päätöstä koskevan pöytäkirjan yleisesti nähtäväksi 
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Ympäristöterveyslautakunta § 111  21.12.2021 
 
MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / LAPIN ELY-KESKUS / TOHMOVAA-
RAN KALLIOALUE, KEMIJÄRVI  
 

Ymptervltk § 111 Lapin ELY-keskus hakee maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiviai-
neksen ottamiselle ja rikotukselle Kemijärven kunnassa Tohmon 
kylän Tohmovaaran kallioalue -nimiselle tilalle (RN:o 320–414-7-
8).   Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden toiminta-ajalle 95 000 
m3 ottomäärälle. Ottamisalueen pinta-ala on 1,88 ha ja ottosyvyy-
tenä on 0-15 metriä. Alin louhimistaso on +187,0 (N60). Kiviainek-
sen murskaus ja väliaikainen varastointi on tarkoitus tehdä kiinteis-
töllä 320-414-1-17. Toiminta ei ole jatkuvaa vaan se tapahtuu jak-
sottaisesti. ELY-keskus hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksen-
hausta huolimatta. 

 Alueen aikaisempi maa-aineslupa on ollut voimassa 31.1.2020 
asti. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 560 metrin etäisyydellä ot-
tamisalueen keskiosasta ja noin 470 metrin etäisyydellä ottoalueen 
reunasta. Alueella ei ole maankäyttöä koskevia rajoituksia, jotka 
voisivat olla toiminnan esteenä. 

 Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden ai-
heudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettävä 
(MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asetetut 
lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa ai-
heutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjaveden 
(YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolo-
suhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kan-
nalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toimin-
nan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei 
ole kaavan vastaista. 

 Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL 
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on mää-
rätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi 
(MAL 12 §).  

Liitteessä 3 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa.  

(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 111  21.12.2021 
 
…Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Lapin ELY-keskus / Tohmovaaran kallio-
alue, Kemijärvi  
 

Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta myöntää Lapin ELY-keskukselle liit-
teen 3 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan 95 000 m3 kallioki-
viaineksen louhinnalle ja rikotukselle Tohmovaaran kallioalue -ni-
miselle tilalle (RN:o 320–414-7-8) ja kiviaineksen murskaukselle ja 
varastoinnille kiinteistölle 320-414-1-17 Tohmon kylässä Kemijär-
vellä. Lupa myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. 
Lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta myön-
netään liitteen 3 mukaisin lupaehdoin. Samalla ympäristöterveys-
lautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä 
maksusta liitteen 3 mukaisesti. 

 

Muutosesitys: Pekka Nyman esitti, että lupamääräyksiin lisätään kaksi porattavaa 
pohjavesiputkea ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymään 
paikkaan, joista seurataan pohjaveden pintaa ja laatua. Esitys rau-
kesi kannattamattomana. 

 

Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää alkuperäisen esityksen 
mukaisesti Lapin ELY-keskukselle liitteen 3 mukaisen maa-aines- 
ja ympäristöluvan 95 000 m3 kalliokiviaineksen louhinnalle ja riko-
tukselle Tohmovaaran kallioalue -nimiselle tilalle (RN:o 320–414-
7-8) ja kiviaineksen murskaukselle ja varastoinnille kiinteistölle 
320-414-1-17 Tohmon kylässä Kemijärvellä. Lupa myönnetään 
kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Lupa toiminnan aloittami-
seen muutoksenhausta huolimatta päätettiin myöntää liitteen 3 mu-
kaisin lupaehdoin. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti va-
kuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 3 mu-
kaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 112  21.12.2021 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 112 Viranhaltijapäätökset 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 22-48/2021 henkilöstöasioita 

 
Ympäristötarkastaja 
Päätös 3.12.2021 / Y/33/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 199 
§:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen muutoksen-
hausta huolimatta, maankaatopaikka / Peltoniemen Kone Oy, Ke-
mijärvi 

 
Vs. ympäristötarkastaja 
Päätös 15.12.2021 / Dnro Y/69/2021 / Päätös ympäristönsuojelu-
lain 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa kos-
kevan ilmoituksen johdosta, louhinta ja murskaus Saltsivaaran 
maa-ainesalueella 
 
Terveystarkastaja 
Päätös 4.11.2021 / Dnro T61/2021 / Päätös terveydensuojelulain 
20 § 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja kä-
sittelystä perittävästä maksusta / Saijan vesiosuuskunta 

 

Tiedoksisaannit 
Ympäristötarkastaja 
Lausunto 10.11.2021 / Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen lausunto öljysäiliön maahan jättämishakemuksen käsit-
telystä. Dnro Y/68/2021 
 
Vs. ympäristötarkastaja 
Ilmoitus 1.12.2021 / Dnro Y/71/2021 / Keräystoiminnan merkitsemi-
nen jätehuoltorekisteriin / Jarno Alaluusua 
 
Lapin ELY-keskus 
Päätös 11.11.2021 / LAPELY/4437/2021 / Päätös ympäristönsuo-
jelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Rova-
niemen Urheiluautoilijat ry 
 
Lausunto 17.12.2021 / LAPELY/5747/2020 / Lausuntopyyntö, Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 15.12.2020 / Ke-
mijärven Ketolassa Sarriontie 80 kohdalla sijainneen vanhan ampu-
maradan ympäristötekniset tutkimukset 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Hallintopakkopäätös 16.11.2021 / Nro 178/2021 / 
PSAVI/3059/2021 / Vaatimus saattaa vireille Jumiskon voimalai-
toksen peruskunnostusta koskeva lupamenettely ja keskeyttää 
aloitetut työt lupamenettelyn ajaksi sekä muut asiaan liittyvät vaati-
mukset, Posio, Salla ja Kemijärvi 
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…Tiedotusasiat 
 

Päätös 8.12.2021 / Nro 195/2021 / PSAVI/2710/2021 / Veneväylän 
ja venelaiturin rakentaminen, Kemijärvi / Kemijärven Kehitys Oy 

 
Lapin jätehuolto kuntayhtymä 
Päätös 5.11.2021 / 51 §/2021 / Päätös jätemaksun perimättä jättä-
misestä 

 
Päätös 23.11.2021 / 59 §/2021 / Päätös jäteastian tyhjennysten 
keskeytyksestä 

 
Päätös 10.12.2021 / 60 §/2021 / Päätös jätemaksun perimättä jät-
tämisestä 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Päätös 16.12.2021 / VN/28824/2021 / Tulvariskien hallintasuunni-
telmien hyväksyminen vuosille 2022-2027 
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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  104-109, 112 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 110  
 

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  110 
 

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:      Hallintovalitus, pykälät:  111 
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 valitus-
asiakirjat 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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

