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PÄÄTÖS TERVEYDENSUOJELULAIN 20 §:n 3 momentin MUKAISEN RISKINARVIOINNIN
HYVÄKSYMISESTÄ JA KÄSITTELYSTÄ PERITTÄVÄSTÄ MAKSUSTA
Toiminnanharjoittaja
Kursun vesiosuuskunta
Vuonnantie 4 A
98600 KURSU
Y-tunnus
0247163-1
Asia
Esitys koskee Kursun vesiosuuskunnan terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen
riskinarvioinnin hyväksymistä.
Asian vireille tulo ja tarkastukset
Esitys riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviranomaiselle
valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä 16.12.2021. Toiminnanharjoittaja on
täydentänyt riskinarviointia 29.12.2021. Terveystarkastaja Eija Kalliainen on tarkastanut
riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan esityksen 29.12.2021.
Terveystarkastaja Eija Kalliainen on osallistunut riskinarviointiin yhteistyössä toiminnanharjoittajan
kanssa.
Pyydetyt lausunnot
Muilta viranomaisilta ei ole pyydetty lausuntoja.
Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen
Esityksen vireilläolosta on ilmoitettu Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sähköisellä
ilmoitustaululla ja Sallan kunnan ilmoitustaululla. 21.12.2021 - 5.1.2022 välisenä aikana.
Asianosaisia on kuultu hallintolain 34 § mukaisesti esityksen johdosta. Määräaikaan mennessä
terveydensuojeluviranomaiseen ei saapunut yhtään muistutusta.
Toiminnanharjoittajan kuuleminen
Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska esitys hyväksytään ilman ehtoja.

Päätös ja ehdot
Esityksen mukainen riskinarviointi hyväksytään.
Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Riskinarviointi tulee tarkistaa aina, kun se
olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on aiheellista.
Perustelut
Toiminnanharjoittajan esityksen ja terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen perusteella
riskinarviointi kattaa koko vedentuotantoketjun, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia,
niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään
riskienhallintaa. Riskienhallinta on tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti käyttäen
standardia SFS-EN 15975-2 tai Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti.
Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Käsittelymaksu sisältyy terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen suunnitelmallisen valvonnan
maksuun 225 e.
Käsittelymaksun määräytymisen perusteena on päätöksen käsittelyyn kuluva aika.

Päätöksen perusteena käytetyt asiakirjat
WSP -periaatteen mukaisesti tehty riskinarviointi
Terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen tarkastuskertomus 27.12.2021
Sovelletut oikeusohjeet ja viranomaisohjeet
Terveydensuojelulaki (763/1994) 20 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
(1352/2015) 7a §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24§ 1.mom kohdat 7,8
Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirto viranhaltijoille/ Pelkosenniemen - Savukosken ktt:n ky:n
ympäristöterveyslautakunnan päätös 27.5.2021 § 66
Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa/ Pelkosenniemen - Savukosken ktt:n ky:n
ympäristöterveyslautakunnan päätös 20.12.2016 § 72

Päätöksen tekijä

Eija Kalliainen
terveystarkastaja

Lisätiedot
Lisätietoja saa tarvittaessa: terveystarkastaja Eija Kalliainen, 040 505 8800,
eija.kalliainen@pelsavu.fi
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Pelkosenniemen –
Savukosken ktt ky:n ympäristöterveyslautakunnalle. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Jakelu

Päätös:
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Tiedoksi:
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Liitteet
▪
▪

Oikaisuvaatimusohje
Terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen tarkastuskertomus
27.12.2021

Nähtävänäolo
Päätös on yleisesti nähtävillä Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sähköisellä ilmoitustaululla
sekä Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon Sallan toimistolla, osoitteessa Kinttalanpolku 4,
98900 Salla 12.1. – 26.1.2022 välisen ajan.
Tiedoksianto
Päätös asiakirjaliitteineen on lähetetty hakijalle tiedoksi postitse 11.1.2022.

