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KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN JA SAVUKOSKEN KUN-
TIEN VÄLINEN SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITA-
MISESTA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TOIMESTA VASTUUKUNTAMALLILLA 
 
 

1. Tällä sopimuksella Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan 
kunnat siirtävät 1.1.2023 lukien Kemijärven kaupungille vastuukuntamallilla ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) §:n 22 mukaan kunnalle kuuluvat ympäristönsuojelun vi-
ranomaistehtävät, jotka määritellään Laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
64/1986 (muutos 5.12.1996/1013) § 6. 

 
2. Ympäristönsuojelua varten perustetaan 1.1.2023 alkaen Kemijärven kaupungin or-

ganisaatioon siirtyvän Koillis-Lapin ympäristönterveydenhuollon alaisuuteen oma tu-
losyksikkö. Ympäristönsuojelun maksutuotot ohjataan Koillis-Lapin ympäristötervey-
denhuollon ympäristönsuojelun tulosyksikköön ja tulot vähentävät suoraan kuntien 
maksuosuutta kustannuksista. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö pidetään erillisenä 
muusta ympäristöterveydenhuollon toiminnasta. Ympäristönsuojelun tulosyksikölle 
laaditaan oma talousarvionsa, jossa huomioidaan toiminnan tavoitteet ja niiden edel-
lyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen palvelunostajien mak-
suosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että 
edellytykset ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 
3. Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat antavat Kemi-

järven kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettavalle ympäristöterveyslautakun-
nalle oikeuden siirtää toimi- ja ratkaisuvaltaa eteenpäin alaisilleen viranhaltijoille si-
ten, kuin laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 (muutos 
5.12.1996/1013) § 7 määritellään. 
 

4. Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat maksavat tä-
män sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta kaikki tehtävien hoidosta aiheutuvat 
palkka- ja sivukulukustannukset sekä muut ympäristönsuojelun tehtävien hoidosta 
aiheutuvat kustannukset (ICT, matkakorvaukset, koulutukset jne.). Kemijärven kau-
punki, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnat vastaavat omalta osaltaan ku-
luista, jotka johtuvat siitä, että viranhaltijat ovat estyneet sairauden tai muun syyn 
vuoksi hoitamasta tehtäviään. 

 
5. Kuntien ennakkomaksuosuudet määräytyvät kuntien suhteellisten asukastiheyksien 

(% koko valvonta-alueen asukastiheydestä, 31.12. edeltävänä vuonna) ja säännölli-
sessä valvonnassa olevien valvontakohteiden suhteellisen määrän (% koko valvonta-
alueen valvontakohteista, 31.12. edeltävänä vuonna), alla olevan laskukaavan mu-
kaisesti siten, että valvontakohteiden suhteellista määrää painotetaan (paino 60 %).  
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𝐾𝑢𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 = 
 

[(
𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎

𝑎𝑠𝑢𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑒
∗ 100 %) ∗ 0,4 + (

𝑣𝑎𝑙𝑣𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑜ℎ𝑑𝑒𝑚ää𝑟ä𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎 

𝑣𝑎𝑙𝑣𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑜ℎ𝑑𝑒𝑚ää𝑟ä 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑒
∗ 100 %) ∗  0,6]   

 
 
Kuhunkin kuntaan käytettävän työpanoksen ja resurssin määrää tarkistetaan toteu-
tuneiden suoritteiden mukaisesti 30.6. ja 31.12. toteutuneen toiminnan perusteella. 
Mikäli kuntien alustavan kustannustenjaon osalta ilmenee vähäistä suurempaa muu-
tosta, muutetaan vastaavasti kustannusjakoa kuntien välillä tilinpäätösvaiheessa ja 
tulevien vuosien talousarvioiden osalta. 
 
Talousarvioon perustuvat maksuosuudet laskutetaan kunnilta vuosittain 4 osassa. 
Edellisen vuoden kirjanpidon valmistuessa kuntien maksuosuudet tarkastetaan to-
teutuneen mukaisiksi erillisellä tasauslaskulla.  

 

6. Ympäristönsuojelun maksut ja taksat ovat yhtenäiset yhteistoiminta-alueella. Ympä-
ristöterveyslautakunnan uuden taksan vahvistamiseen saakka noudatetaan yhteis-
toiminta-alueella sopimuksentekohetkellä voimassa olevaa kuntayhtymän maksutak-
saa ja maksut tuloutetaan ympäristönsuojelun tulosyksikköön. 

 
Ympäristöterveyslautakunta määrittelee lainsäädännön perusteella ja muutoin mää-
rättävät taksat ja maksut. Taksoista ja maksuista päätetään vastuukunnan hallinto-
säännössä määritellyllä tavalla. Maksuista kertyvät tuotot kirjataan ympäristönsuoje-
lun tulosyksikön tuotoksi ja ne käytetään sen toiminnan rahoittamiseen. 
 

7. Ympäristönsuojelun henkilöstön toimipisteet sijoitetaan viranhaltijoiden toiveet huo-
mioon ottaen, kuitenkin niin, että Kemijärvellä on päätoimipiste ja vähintään yksi vi-
ranhaltija. Viranhaltijan tavoitettavuudesta kunnissa, joissa ei olla aina läsnä, sovi-
taan tapauskohtaisesti. 

 
8. Ympäristönsuojelun palvelujen tuottamisessa tarvittavat kuntien omistamat kiinteistöt 

ja muut toimitilat vuokrataan kalustettuina sopijakunnilta vastuukunnan käyttöön. 
Vuokrasopimukset laaditaan erikseen. Vuokran määräytymisessä pyritään noudatta-
maan yhdenmukaisia laskentaperusteita erityisesti pääomakustannuksissa.  

 
Ympäristönsuojelun palvelujen tuottamiseen tarkoitetut ao. kuntien omistuksessa 
olevat hankitut laitteet siirtyvät vastikkeetta vastuukunnan hallintaan käytettäväksi 
ympäristönsuojelun palvelutuotannossa. Kuntien investointimäärärahoista hankittu-
jen laitteiden arvoa ei lisätä yhteistoiminnan tuotantovälineiden arvoon suunnitelma-
poistoja laskettaessa. 
 
Voimassa olevat ICT-sopimukset siirretään vastuukuntaan. 
 

9. Tämän sopimuksen piirissä olevien palvelujen vahingonkorvausvastuut ennen 
1.1.2016 säilyvät Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella, ja ennen 1.1.2019 
Sallan kunnassa. Sopimuksen voimassa ollessa ympäristönsuojelutehtävien hoita-
misessa mahdollisesti syntyvät vahingonkorvauskustannukset jaetaan sopimuskun-
tien kesken kohdassa 5 sovitun kustannustenjakoperiaatteen mukaisesti. 
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10. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin 
neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallinto-
riita-asiana Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. 
 

11. Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan 
irtisanoa molemmin puolin kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. 

 
 
Allekirjoitukset 

 
 

Kemijärvi _____._____.2022   
 
 
 

Atte Rantanen     
kaupunginjohtaja     
Kemijärven kaupunki   

 
 
 

Pelkosenniemi _____._____.2022   
 
 
 

Päivi Vauhkonen    
kunnanjohtaja    
Pelkosenniemen kunta  

  
  

 
Salla _____._____.2022 

 
 
 

Erkki Parkkinen   
kunnanjohtaja 
Sallan kunta 

 
 
 

Savukoski _____._____.2022 
 
 
 

Eeva-Maria Maijala    
vs. kunnanjohtaja 
Savukosken kunta  


