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Ympäristöterveyslautakunta § 26-27 21.6.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 26 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

nan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä 
jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta ni-
meää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympä-
ristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi 
ääni. 

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen  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 § 27 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.9.2021 § 87 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 15.6.2022. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 28-29  21.6.2022 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 28 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tar-
vittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän ko-

kouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ään-
tenlaskijoina. 

 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toi-

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

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 29 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

järjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. 
 
Muutosehdotus: Ytj. Otetaan listalle § 38 yhteistoimintamenettelyä koskeva asia, joka 

käsitellään ensimmäisenä. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi muutetun työjärjestyksen 

sekä yhteistoimintamenettelyä koskevan lisäpykälän. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  21.6.2022 
 
KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATION SIIRTÄMINEN 
KEMIJÄRVEN VASTUUKUNNAN ALAISUUTEEN  
 
Ymptervltk § 30  Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto on toiminut Pelkosennie-

men-Savukosken kttkyn alaisuudessa 1.1.2013 alkaen. Valtiolli-
nen soteuudistusratkaisu hajottaa kuitenkin isäntäorganisaation ja 
ympäristöterveydenhuollolle on löydettävä uusi organisaatiorat-
kaisu 1.1.2023 alkaen. Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät 
ovat tulleet mukaan organisaatioon myöhemmin, Kemijärven, Sa-
vukosken ja Pelkosenniemen osalta 1.1.2016 ja Sallan osalta 
1.1.2019. 

 
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 
(410/2009) tuli voimaan 15.6.2009. Lain mukaan kunnassa tai 
kunnan yhteistoiminta-alueella tulee olla käytettävissään vähin-
tään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit, joilla ympä-
ristöterveydenhuollon palvelut järjestetään. Yleissäännökset kun-
tien yhteistoiminnasta ovat kuntalaissa (410/2015). Kunnan ja 
kuntayhtymän henkilöstön asemasta säädetään yhteistoimintalain 
(1333/2021) 16 §:ssä (muutosneuvotteluvelvoite).  
 
Parlamentaarisesti on linjattu, että ympäristöterveydenhuolto tulee 
siirtymään hyvinvointialueille vuonna 2026. Tuolloin ympäristön-
suojelu viimeistään jäisi nykyisestä organisaatiosta pois, sillä sen 
on linjattu jäävän tämänhetkisen tiedon mukaan kuntiin. 

 
Viranhaltijatasolla vaihtoehdoista on käyty neuvotteluja Itä-Lapin 
kuntajohtajien ja ympäristöterveydenhuollon kesken, Arktisen La-
pin ympäristönsuojelun kanssa sekä työryhmässä, jossa on ollut 
edustuksena Hanna Nurmi/PelSavu kttky, Marjo Sääre-
lä/Kemijärven kaupunki ja Tanja Aska/Sallan kunta. 
 
Hallintomalli 

 
Neuvotteluissa on päädytty siihen, että tarkoituksenmukaisin malli 
Itä-Lapin alueella on jo olemassa olevan ympäristöterveydenhuol-
lon yksikön, sisältäen ympäristönsuojelun erillisenä tulosyksikkö-
nä, siirtäminen Kemijärven vastuukunnan hallituksen alaisuuteen, 
siten että ympäristöterveydenhuolto eriytetään oman toimielimen 
alaisuuteen, ja kukin kunta nimeää toimielimeen edustajat, 1 var-
sinaisen ja 1 varajäsenen. Vastuukunta huolehtii virkojen ja toi-
mien perustamisesta sekä hallintosääntönsä muuttamisesta tältä 
osin. 
 
Yhteistoimintasopimus tehdään kuntalain 52 §:n mukaisesti: so-
pimuksessa sovitaan 1) yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tar-
vittaessa 8 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä; 2) 
yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudes-
ta valita toimielimen jäseniä; 3) kustannusten perusteista ja jakau-
tumisesta; 4) sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  21.6.2022 
 
…Koillis-Lapin Ympäristöterveydenhuollon organisaation siirtäminen Kemijärven 
vastuukunnan alaisuuteen  
 

Sopimuksessa voidaan myös sopia siitä, ettei vastuukunnan kun-
nanhallituksella ole oikeutta ottaa yhteisen toimielimen päättämää 
asiaa käsiteltäväkseen muuten kuin laillisuusperustein, jotta kaik-
kien sopijakuntien ääni kuuluu päätöksenteossa ja toisaalta lauta-
kunnan viranomaisstatus säilyy mahdollisimman jäävittömänä. 

 
Vastuukunnan toimielimelle siirretään terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 21 §:ssä määritellyt ympäristöterveydenhuollon laki-
sääteiset kunnalle kuuluvat tehtävät (terveydensuojelulaki 
(763/1994), elintarvikelaki (297/2021), eläinlääkintähuoltolaki 
(765/2009), sekä tupakkalaki (549/2016). Lisäksi toimielimelle siir-
retään lääkelaissa (395/1987) mainitut nikotiinivalmisteiden myyn-
tilupia koskevat kunnan tehtävät (54 a, b, c, d). Toimielimelle siir-
retään edelleen kuntien lakisääteisten ympäristönsuojelun viran-
omaistehtävät, siten kuin ne on määritelty Laissa kuntien ympäris-
tönsuojelun hallinnosta 64/1986 (muutos 5.12.1996/1013) § 6. 
Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun lakisääteisten 
viranomaistehtävien hoidosta tehdään erilliset sopimukset. 
 
Hallinnon järjestäminen edellyttää kuntien valtuustojen hyväksyn-
tää, jossa määritellään yhteistä tehtävää hoitava viranomainen ja 
sen toiminta, toimivalta ja tehtävät. Sopijakuntien tulee muuttaa 
hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan sopimuksen mukai-
set tehtävät Kemijärven kaupungille ja niiltä osin noudatetaan 
Kemijärven kaupungin hallintosääntöä. Toiminnan käynnistymi-
nen edellyttää hyväksyttyä hallintosääntöä. 

 
Kustannustenjako 

 
Ympäristöterveydenhuoltoa ja ympäristönsuojelua varten peruste-
taan ympäristöterveydenhuollon alaisuuteen omat erilliset tulos-
yksiköt 1.1.2023 alkaen. Ympäristöterveydenhuollon tulot ohja-
taan ympäristöterveydenhuollon tulosyksikköön ja ympäristönsuo-
jelun maksutuotot vastaavasti ympäristönsuojelun tulosyksikköön 
ja tulot vähentävät suoraan mukana olevien kuntien maksuosuut-
ta kustannuksista. 

 
Neuvotteluissa on ympäristöterveydenhuollon osalta päädytty rat-
kaisuun, jossa kuntien maksuosuudet määräytyvät kuntien asu-
kaslukujen mukaan. Tämän on katsottu korreloivan hyvin valvon-
nan ja palvelujen käytön kanssa ja olevan tasapuolinen yhteistoi-
mintaan osallistuville kunnille. Ympäristönsuojelun maksuosuudet 
määräytyvät väestötiheyden ja valvontakohteiden lukumäärän 
mukaisesti aiheuttamisperusteella siten, että työajan käyttö on 
seurannassa. Maksuosuudet laskutetaan kunnilta vuosittain nel-
jässä osassa ennakkoon ja oikaistaan tilinpäätöksessä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  21.6.2022 
 
…Koillis-Lapin Ympäristöterveydenhuollon organisaation siirtäminen Kemijärven 
vastuukunnan alaisuuteen  
 

Henkilöstö 
 

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun henkilöstö siir-
tyy Kemijärven kaupungin alaisuuteen liikkeenluovutuksen peri-
aattein vanhoina työntekijöinä. YT-neuvottelut aloitetaan 
21.6.2022. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tarkemmat vastuu-
alueet ja –tehtävät säilyvät toistaiseksi ennallaan. Kunkin viran-
haltijan tai työntekijän toiminta-alueena on koko yhteistoiminta-
alue, jollei toisin päätetä. Kemijärven kaupunki perustaa virat ja 
toimet, joihin henkilöstö kuntayhtymästä siirretään. 
Ympäristöterveysjohtaja toimii toimielimessä esittelijänä, terveys-
valvontasektorin johtava terveystarkastaja tarvittaessa asiantunti-
jana ja ympäristöterveysjohtajan sijaisena. Ympäristönsuojelun 
substanssin osalta esittelijänä toimii kuitenkin ympäristötarkastaja. 
Liitteenä 1 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon uusi yhteis-
toimintasopimus ja liitteenä 2 sopimus ympäristönsuojelutehtävien 
hoitamisesta, sekä liitteenä 3 luettelo vastuukuntaan perustetta-
vista, kuntayhtymästä siirtyvistä viroista. 

 
Käynnissä olevat neuvottelut 

 
1. Ympäristöterveydenhuolto 
Kunnanjohtajatasolla on käyty alustavia tunnusteluja Posion 
mahdollisesta liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen samoin eh-
doin kuin muut sopijakunnat. Alueen laajentaminen toisi eläinlää-
käripäivystykseen lisäresurssia ja liittäisi Posion kunnan luonte-
vasti osaksi Lappia myös ympäristöterveydenhuollon osalta tule-
vaa hyvinvointialueratkaisua peilaten. 

 
2. Ympäristönsuojelu 

 
Ympäristönsuojelun osalta on tunnusteltu yhteistyötä Arktisen La-
pin ympäristönsuojelun kanssa (Sodankylä, Inari, Utsjoki, Muonio 
ja Enontekiö), ympäristönsuojelun viranomaistehtävien toiminta-
varmuuden ja laadun turvaamiseksi. Kunnallisissa yksiköissä on 
henkilöstön vaihtuvuus ollut tiheää, ja rekrytoinneissa on ollut 
haasteellista löytää kokeneita viranhaltijoita. Koillis-Lapin ympäris-
töterveydenhuolto on pieni asiantuntijaorganisaatio, jossa ei ole 
särkymävaraa. Ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä hoitaa 
käytännössä kaksi viranhaltijaa (lisäksi hallinto), joista toinen on 
13.6.2022 irtisanoutunut. Laajemman organisaation hyötynäkö-
kohtia ovat mm. viranhaltijoiden osaamisen syventyminen, riip-
pumattomuuden turvaaminen, sääntöjen yhtenäisyys toiminnan-
harjoittajille, synergia valmistelussa, paikallisuus, säästöt pitkällä 
aikavälillä ja resurssien riittävyys. Neuvotteluissa on todettu, että 
pienten kuntien on hyvää pitää yhtä, että palvelut saadaan pidet-
tyä lähellä asukkaita ja työpaikat paikkakunnilla. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  21.6.2022 
 
…Koillis-Lapin Ympäristöterveydenhuollon organisaation siirtäminen Kemijärven 
vastuukunnan alaisuuteen  

 
Viranhaltijatasolla on todettu nykyisten yksiköiden toimintakulttuu-
rin ja tavoitteiden olevan yhteneväiset, mutta Arktisen Lapin ym-
päristönsuojelussa mukana olevien kuntien on sopimuksen mu-
kaan hyväksyttävä uusi jäsen, joten ratkaisu edellyttää yhdeksän 
kunnan valtuustojen myönteistä päätöstä.  
 

Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää 
1. hyväksyä liitteenä 1 olevan Koillis-Lapin ympäristötervey-

denhuollon uuden yhteistoimintasopimuksen, ja liitteenä 2 
olevan sopimuksen Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja 
Savukosken ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoi-
tamisesta; 

2. esittää jäsenkuntien (Pelkosenniemi ja Savukoski) ja osa-
jäsenkuntien (Kemijärvi ja Salla) valtuustoille, että ne hy-
väksyvät oheiset ympäristöterveydenhuollon ja ympäris-
tönsuojelun yhteistoimintasopimukset kustannusjakoperi-
aatteineen siten, että Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuol-
lon yhteistoiminta-alue siirtyy Kemijärven vastuukunnan 
alaisuuteen 1.1.2023; 

3. esittää jäsenkuntien ja osajäsenkuntien valtuustoille, että 
ne siirtävät Kemijärven kaupunginhallituksen alaisuuteen 
perustettavalle ympäristöterveyslautakunnalle terveyden-
huoltolain (1326/2010) 21 §:ssä määritellyt ympäristöter-
veydenhuollon lakisääteiset kunnalle kuuluvat tehtävät 
(terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki 
(297/2021), eläinlääkintähuoltolaki (765/2009), tupakkalaki 
(549/2016) sekä lääkelaissa (395/1987) mainitut nikotii-
nivalmisteiden myyntilupia koskevat kunnan tehtävät (54 a, 
b, c, d §), ja muuttavat hallintosääntöjään tältä osin;  

4. esittää jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustoille, että ne siir-
tävät kuntien lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomais-
tehtävät, siten kuin ne on määritelty Laissa kuntien ympä-
ristönsuojelun hallinnosta 64/1986 (muutos 
5.12.1996/1013) § 6, Kemijärven kaupungin ympäristöter-
veyslautakunnalle, ja muuttavat hallintosääntöjään tältä 
osin; 

5. esittää jäsen- ja osajäsenkuntien valtuustoille, että ne an-
tavat Kemijärven vastuukunnan ympäristöterveyslautakun-
nalle oikeuden siirtää toimi- ja ratkaisuvaltaa eteenpäin 
alaisilleen viranhaltijoille terveydenhuoltolain (1326/2010) 
21 §:ssä määritellyissä ympäristöterveydenhuollon lain-
säädännön mukaisissa kunnalle kuuluvissa viranomaisteh-
tävissä sekä lääkelaissa (395/1987) mainituissa nikotii-
nivalmisteiden  myyntilupia koskevissa kunnan tehtävissä 
(54 a,b,c,d), sekä ympäristönsuojelun osalta siten, kuin 
Laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986 
(muutos 5.12.1996/1013) § 7 määritellään; 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  21.6.2022 
 
…Koillis-Lapin Ympäristöterveydenhuollon organisaation siirtäminen Kemijärven 
vastuukunnan alaisuuteen  

 
6. todeta, että neuvotteluja yhteistoiminnasta Posion kunnan 

ja Arktisen Lapin ympäristönsuojelun kanssa voidaan jat-
kaa lakisääteisten toimintojen turvaamiseksi alueella. 

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti, että ympäristönsuojelun kaksi virkaa eivät riitä 

neljän kunnan alueen ympäristövalvontaan. Neljän kunnan mitoi-
tus, joka turvaa minimitason valvonnalle on 3,5 htv ympäristönsuo-
jeluun. Ympäristön tila on kuntalaisten etu. Tavoitteena on oma 
ammattitaitoinen ympäristövalvonta riittävin resurssein. Päätösesi-
tykseen lisätään kohta, jossa esitetään ympäristöntarkastajien 
määrän lisäämistä 3,5 henkilötyövuoteen. 

 
Päätös:  Pekka Nymanin esitys sai kannatusta. Ympäristöterveyslautakunta 

hyväksyi päätösehdotuksen Pekka Nymanin muutosesityksen mu-
kaisella lisäyksellä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  21.6.2022 
 
KÄYTETYN RÖNTGENLAITTEEN HANKINTA KEMIJÄRVEN ELÄINLÄÄKÄRIVAS-
TAANOTOLLE 
 
Ymptervltk § 31 Eläinlääketieteen toimintakentän kehittyessä, mutta välimatkojen 

ollessa edelleen pitkiä Lapissa on kunnaneläinlääkäreiden diag-
nostiikkamahdollisuuksien kehittäminen tärkeää palvelujen tason 
säilyttämiseksi ja myös eläinlääkärivirkojen houkuttelevana pitä-
miseksi.  
 
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelle on hankittu 
käytetty röntgenlaite Savukosken vastaanotolle vuonna 2019. Nyt 
on tullut tilaisuus hankkia käytetty siirreltävä röntgenlaite edullises-
ti myös Kemijärven vastaanotolle. Palvelulle on kysyntää Kemijär-
ven kaupungissa, ja kyseinen siirreltävä laite mahdollistaisi myös 
mm. hevosten ja porojen murtumien kuvaamisen ja mahdollisesti 
jopa kuvauspäivien järjestämisen Sallan vastaanotolla. Hankintaan 
ei ole kuitenkaan varauduttu 2022 talousarviossa. 

 
Tarjottu laite on Tervet Oy:n (ELT Terhi Simonen-Jokinen) käytös-
sä ollut laite: 
- Konica Minolta Regius 110 kuvanlukujärjestelmä sisältäen 

työaseman, 2 kasettia 24x30 cm ja 2 kasettia 35x43 cm, Ima-
ge Pilot työasema Windows 7 ja palvelin HP Z400 500 Gt 
hp.5000 eur (alv 0 %, ovh. 25 000 eur alv 0 %/2013). Järjes-
telmä on käypä laite kuntapraktiikkaan. Lukuohjelman saa tar-
vittaessa päivitettyä myös uudemmalle Windowsille. 

- Ajex röntgenputki 240 H teho 2,4 kW, jännite 40-120 kV, ku-
vausvirta 40 mAs. Siirrettävä, paino 14,5 kg, Hp. 3500 eur (alv 
0 %, ovh. esittelylaitteena 7650 eur alv 0 %/2016) 

- Lisäksi teline siirrettävälle röntgenputkelle, Hp. 800 eur (alv 0 
%) ja erikoisnäyttö 250 eur (alv 0 %) 

- Lisäksi erinäinen määrä oheistarpeita (suojavälineitä, pöytä 
ym.) 

 
Siirreltävä laite on teholtaan pienempi, eikä se vaadi tiloilta massii-
visia remonttitarpeita. Mahdollisiin suojaustarpeisiin voidaan kui-
tenkin varautua Kemijärven uusien vastaanottotilojen suunnitel-
missa. Yhteistoiminta-alueen eläinlääkäreillä Nurmella, Lehtolalla 
ja Jääskeläisellä (vv.) on säteilyturvavastaavan pätevyys, joten sä-
teilyturvallisuusasioiden järjestäminen ei tuota ongelmia. Huolto 
toimii Lifemedin kautta, joka on myös Savukosken laitteen toimitta-
ja ja huoltaja. Kustannuksia tulee lisäksi Säteilyturvakeskuksen lu-
vituksesta. Hankintakustannukset kuolettuvat muutamassa vuo-
dessa kuvauksista kerättävällä asiakasmaksulla (40 eur/sis. alv 24 
%). 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  21.6.2022 
 
…Käytetyn röntgenlaitteen hankinta Kemijärven eläinlääkärivastaanotolle 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää hankkia Tervet Oy:lta käyte-

tyn röntgen- ja kuvanlukulaitteen oheisineen esittelytekstissä se-
lostetun mukaan. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti hankkia Tervet Oy:lta käytetyn 

röntgen- ja kuvanlukulaitteen oheisineen esittelytekstissä seloste-
tun mukaan. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 32  21.6.2022 
 
TALOUDEN TOTEUMA 1-4/2022 
 
Ymptervltk § 32 Kuntayhtymän hallintosäännön § 26 mukaan ympäristöterveys-

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

 
Liitteenä 4 on ympäristöterveydenhuollon toteutumavertailu ajalta 
1-4/2022. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi.  
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 33  21.6.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN YMPÄRISTÖTARKASTAJA EERO LEPPÄSELLE JA VIRAN 
JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 
 
Ymptervltk § 33 Ympäristötarkastaja Eero Leppänen on 30.5.2022 päivätyllä ilmoi-

tuksellaan irtisanoutunut siten, että virkasuhde kuntayhtymän vi-
ranhaltijana päättyy 13.6.2022. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää    

1. myöntää eron ympäristötarkastaja Eero Leppäselle, ja 
2. julistaa ympäristötarkastajan viran haettavaksi. 

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta päätti    

1. myöntää eron ympäristötarkastaja Eero Leppäselle, ja 
2. julistaa ympäristötarkastajan viran haettavaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 34  21.6.2022 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN / Soppela Kaisa 
 
Ymptervltk § 34 Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 

30.3.2022 § 21 yhteistoiminta-alueen ympäristötarkastajan vakitui-
seen virkaan Kaisa Soppelan, pääsijoituspaikkanaan Kemijärvi. 
Päätös on saavuttanut lainvoiman 6.5.2022. 

 
Soppela on 28.4.2022 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut otta-
vansa viran vastaan. Palvelussuhteessa olevana vanhana työnte-
kijänä Soppelalta ei vaadittu uutta lääkärintodistusta. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 

1. vahvistaa ympäristötarkastaja Kaisa Soppelan virkavaalin; 
2. vahvistaa Soppelan viran vastaanottopäiväksi 1.6.2022; 
3. toteaa, että Kaisa Soppela toimii toistaiseksi esittelijänä ympä-

ristönsuojelun asiantuntijaosaamista edellyttävien pykälien 
osalta; 

4. toteaa, että koeaikaa ei ole tarpeen asettaa eikä lääkärintodis-
tusta toimittaa; 

5. vahvistaa Kaisa Soppelan tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitteli-
jävastuu huomioiden 3301,87 eur/kk. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta 

1. vahvistaa ympäristötarkastaja Kaisa Soppelan virkavaalin; 
2. vahvistaa Soppelan viran vastaanottopäiväksi 1.6.2022; 
3. toteaa, että Kaisa Soppela toimii toistaiseksi esittelijänä ympä-

ristönsuojelun asiantuntijaosaamista edellyttävien pykälien 
osalta; 

4. toteaa, että koeaikaa ei ole tarpeen asettaa eikä lääkärintodis-
tusta toimittaa; 

5. vahvistaa Kaisa Soppelan tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitteli-
jävastuu huomioiden 3301,87 eur/kk. 

 
Kaisa Soppela poistui tämän pykälän ajaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 35  21.6.2022 
 
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YM-
PÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE 
KOSKIEN POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAVAS-
TUUALUEEN PÄÄTÖKSESTÄ 16.11.2021 NRO 178/2021 TEHTYÄ VALITUSTA (DNRO 
21563/2021) 
 
Ymptervltk § 35 Pro Suolijärvi ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ovat 

valittaneet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavas-
tuualueen päätöksestä 16.11.2021 nro 178/2021 (Vaatimus saat-
taa vireille Jumiskon voimalaitoksen peruskunnostusta koskeva 
lupamenettely ja keskeyttää aloitetut työt lupamenettelyn ajaksi, 
Posio, Salla ja Kemijärvi. Hakijana Pro Suolijärvi ry).   

 
Valittajat vaativat päätöksen kumoamista ja asian palauttamista 
Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston ratkaistavaksi. Lisäksi valitta-
jat vaativat hallinto-oikeutta määräämään Pohjois-Suomen Alue-
hallintoviraston ratkaisemaan uudelleen PVO-Vesivoima Oy:n ja 
Paloperän osakaskunnan 25.4.2008 tekemän Jumiskojoen ja Köy-
kenöjoen vesivoiman käyttöoikeutta koskevan sopimusmenettelyn 
lainmukaisuuden ja määräämään Pohjois-Suomen Aluehallintovi-
raston ryhtymään asiassa vesilain voimassa olevien säädösten 
mukaisiin toimiin, mikäli asiassa on toimittu säädösten vastaisesti. 

 
Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymältä vastinetta (liite 1) valituksesta 
(liitteet 2-16). Vaasan hallinto-oikeuden diaarinumero on 
21563/2021.  

 
Ympäristötarkastaja esittää, että lautakunta antaa asiassa esityk-
sen mukaisen vastineen. 

 
Ehdotus: Yt. Sallan kunnan ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaisena toimiva Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveys-
työn kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta ei ota kantaa vali-
tuksessa esitettyihin asioihin, jotka koskevat Posion aluetta.  Li-
säksi ympäristöterveyslautakunta katsoo, ettei sillä ole riittävästi 
tietoa eikä perusteita arvioida valituksessa esitettyjä sopimusoi-
keudellisia asioita. Ympäristöterveyslautakunta kuitenkin toteaa, 
että se suhtautuu positiivisesti säännöstelyn kehittämiseen haitto-
jen ehkäisemiseksi ja vesistöjen tilan parantamiseksi.  

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti, että Iso-Akanjoki, Jumiskon voimalaitos, Vie-

rusjoki ja Köykenöjoki kuuluvat meidän toiminta-alueelle. Joet ovat 
hymo-tilaltaan huonossa kunnossa. VPD määrää parantamaan jo-
kien tilaa. Joet ovat elintärkeitä jokihelmisimpukalle. EU lainsää-
däntö edellyttää vesivoimaloiden lupien uusimista.  

 
 Pekka Nyman esitti, että lautakunnan mielestä VHAO:n tulee 

suostua muutoksenhakijoiden vaatimuksiin. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 35  21.6.2022 
 
…Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöter-
veyslautakunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 16.11.2021 nro 178/2021 
tehtyä valitusta (Dnro 21563/2021) 
 
Päätös: Muutosesitys sai kannatusta. Ympäristöterveyslautakunta päätti 

yksimielisesti hyväksyä Pekka Nymanin muutosesityksen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 36  21.6.2022 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN EDUSTAJAN/-JIEN VALINTA KEMIJÄRVEN 
RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KATSEL-
MUKSIIN 
 
Ymptervltk § 36 Kemijärven tekninen lautakunta on tehnyt 7.4.2022 päätöksen (Lii-

te 1) Kemijärven rakennusjärjestyksen mukaisen rakennetun ym-
päristön valvonnan järjestämisestä. Päätöksen mukaan valvontaa 
suoritetaan järjestämällä vuosittaisia katselmuksia. Katselmuksiin 
kutsutaan myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edusta-
ja(t). 

 
Ehdotus: Yt. Ympäristöterveyslautakunta nimeää ympäristönsuojeluviranomai-

sen edustajan/edustajat Kemijärven rakennusvalvontaviranomai-
sen rakennetun ympäristön katselmuksiin.  

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta nimeää ympäristönsuojeluviranomai-

sen edustajaksi Sami Niemistön ja ympäristötarkastaja Kaisa 
Soppelan Kemijärven rakennusvalvontaviranomaisen rakennetun 
ympäristön katselmuksiin. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 37  21.6.2022 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 37 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 52-62/2022 henkilöstöasioita 
 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 1-32/2022 henkilöstöasioita 
 

Terveystarkastaja 
Päätös 13.5.2022 / T31/2022 / Tupakkatuotteiden ja nikotii-
ninesteiden myyntilupa, Tulikuuma Tunturi Oy 
 
Ympäristötarkastaja 
Päätös 25.4.2022 / Y/62/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mu-
kaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Askankangas, 
Kemijärvi 
 
Päätös 19.5.2022 / Dnro Y/22/2022 / Päätös ympäristönsuojelu-
määräyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maa-
han jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-004-4148-0005 
 
Päätös 19.5.2022 / Dnro Y/13/2022 / Päätös maa-aineslain 4 §:n 
mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Kekerilampi, 
Kemijärvi 
 
Päätös 1.6.2022 / Dnro Y/23/2022 / Päätös ympäristönsuojelu-
määräyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maa-
han jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-002-2029-0012 
 
Päätös 2.6.2022 / Dnro Y/24/2022 / Päätös ympäristönsuojelu-
määräyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maa-
han jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-002-2023-0006 
 
Päätös 3.6.2022 / Y/76/2022 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukai-
sesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Ruuhiojan sora-
alue, Salla 
 
Vs. ympäristötarkastaja 
Päätös 26.4.2022 / Y/63/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mu-
kaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Varpuvaara, 
Salla 
 
Päätös 2.5.2022 / Y/73/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukai-
sesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Rahkavaaran so-
ra-alue, Pelkosenniemi 
 
Päätös 18.5.2022 /Y/75/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukai-
sesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Ruuhiojan sora-
alue, Salla 
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Ympäristöterveyslautakunta § 37  21.6.2022 
 
…Tiedotusasiat 
 

Tiedoksisaannit 
Ympäristötarkastaja 
Lausunto 6.4.2022 / Dnro Y/14/2022 / Kemijärven kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaisen lausunto Stora Enso Oyj:n ilmoituk-
sesta ottaa vastaan maa-aineksia naapurikiinteistön työmaalta 
 
Ilmoitus 16.5.2022 / Dnro Y/21/2022 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-
lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään 
 
Tutkintapyyntö 13.6.2022 / Y/25/2022 
 
Tutkintapyyntö 13.6.2022 / Y/26/2022 

 
Lapin ELY-keskus 
Lausunto 31.3.2022 / LAPELY/1180/2022 / Ruoppaus kiinteistön 
320-415-53-11 Alapauna alueella Kemijoen rannalla, Kemijärvi 
 
Lausunto 18.5.2022 / LAPELY/2114/2022 / Outisen metsätien sil-
tojen purkaminen ja uusien rakentaminen, Kemijärvi, Leväranta 
 
Lausunto 24.5.2022 / LAPELY/2489/2022 / Koneellinen ruoppaus 
ja uoman tukkiminen kiinteistöllä 583-403-876-1 Pyhäjoki, Pelko-
senniemi 
 
Lausunto 25.5.2022 / LAPELY/2417/2022 / Rovaniemen Kaattas-
joen ja Keminmaan-Simon Kurkiojan virtavesikunnostussuunnitel-
mat sekä Kemijärven Tunturiojan ja Rovaniemen Kiristäjänojan 
vaellusteiden kunnostussuunnitelmat 
 
Lausunto 31.5.2022 / LAPELY/656/2021 / Pilaantuneen maaperän 
puhdistaminen, öljyvahinko, Vilmajärvi, Salla 
 
Muistio 30.5.2022 / PIRELY/822/2022 / Kuulemistilaisuus - KA-
JAK-hanke Raajärvi, Kemijärvi 
 
Päätös 7.6.2022 / PIRELY/822/2022 / Päätös Kemijärven kaupun-
gissa kiinteistöillä 320-401-210-21 sijaitsevan Raajärven entisen 
kaivoksen kaivannaisjätealueen ympäristöseurannan järjestämi-
sestä 
 
YVA-kuulutus 3.6.2022 / Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 
Maaningan tuulipuisto - Jumisko 110 kV voimajohtohankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiselostuksesta 
 
Perusteltu päätelmä 3.6.2022 / LAPELY/2388/2018 / Maaningan 
tuulipuisto - Jumisko 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus, Kuusamo, Posio, Kemijärvi 
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Ympäristöterveyslautakunta § 37  21.6.2022 
 
…Tiedotusasiat 
  

Lapin jätehuolto kuntayhtymä 
Kunnalliset jätehuoltomääräykset 
Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio 

 
Valvontaeläinlääkäri 
Sivutoimi-ilmoitus 20.5.2022 / Mikaela Sauvala 
 
Kemijärven kaupunki, tekninen lautakunta 
Ote pöytäkirjasta 7.4.2022 / 3/2022 § 36 / Rakennetun ympäristön 
rakennusvalvontaviranomaisen katselmukset ja katselmuksien 
suorittajien valinta 
 
Kemijärven kaupunki, kaupunginhallitus 
Ote pöytäkirjasta 19.4.2022 / 9/2022 § 139 / Kemijärven eläinlää-
käritilat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käyttöön 
 

Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
 

Tiedoksisaannit 
Ympäristötarkastaja 
Päätös 20.6.2022 / Dnro Y/30/2022 / Päätös ympäristönsuojelu-
määräyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maa-
han jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-407-25-15 
 
Päätös 20.6.2022 / Dnro Y/19/2022 / Päätös ympäristönsuojelu-
määräyksistä poikkeamisesta: imeytyskenttien rakentaminen Sal-
lan kansallispuistoon 
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Ympäristöterveyslautakunta § 38  21.6.2022 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGILLE LIIKKEEN LUOVUTUKSELLA SIIRTYVÄÄ HENKILÖS-
TÖÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTAMENETTELY 
 
Ymptervltk § 38 Soteratkaisun hajottaessa Pelkosenniemen-Savukosken kttky:n 

isäntäorganisaationa, on sovittu, että ympäristöterveydenhuollon 
ja ympäristönsuojelun henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen peri-
aattein vanhoina työntekijöinä Kemijärven kaupungin vastuulle 
1.1.2023 alkaen. 

 
Työnantajan on annettava ennen yhteistoimintaneuvottelujen 
aloittamista asianomaisille työntekijöille sekä heidän edustajilleen 
asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. 
 
Tiedot on annettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa en-
nen neuvottelujen alkamista siten, että niihin on mahdollista pe-
rehtyä riittävästi ja näin valmistautua tulevaan neuvotteluun. Tie-
dot on annettava niin varhaisessa vaiheessa, että esimerkiksi 
henkilöstön edustajille jää aikaa keskinäisiin neuvotteluihin, jos ne 
asian luonteen vuoksi ovat tarpeen. 
 
Henkilöstö voi tiedot saatuaan esittää asiaa koskevia lisäkysy-
myksiä ja lisäselvityspyyntöjä. Lisätietopyyntöjen on oltava sellai-
sia, joihin työnantaja voi kohtuudella antaa vastauksen. Työnanta-
jan velvoite tietojen antamiseen koskee vain asian käsittelyn kan-
nalta tarpeellisia tietoja. Yhteistoiminnan tavoitteita edistetään kui-
tenkin parhaiten antamalla tietoja kaikista sellaisista asioista, jois-
ta tietojen antaminen on mahdollista. 
 
Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja 
tiedot annettu edellä todetulla tavalla.  

 
Yhteistoimintamenettely on aloitettu 21.6.2022. Siirtosopimus 
tuodaan päätettäväksi lautakunnalle valmistuttuaan yhteistoimin-
tamenettelyn päättämiseksi. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää 

1. käynnistää Kemijärven kaupungille siirtyvää henkilöstöä koske-
van yhteistoimintamenettelyn;  
2. käsitellä henkilöstön siirron Pelkosenniemen-Savukosken ktt-
ky:stä Kemijärvelle työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-
minnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaises-
sa yhteistoimintamenettelyssä;  
3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille hen-
kilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovu-
tus koskee;  
4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tar-
koitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovu-
tuksen toteuttamista;  
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Ympäristöterveyslautakunta § 38  21.6.2022 
 
…Kemijärven kaupungille liikkeen luovutuksella siirtyvää henkilöstöä koskeva yh-
teistoimintamenettely 

 
5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on 
täyttänyt asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuu-
tensa asian käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kans-
sa. 

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 39  21.6.2022 
 
MUUT ASIAT 
 
Ymptervltk § 39 Sovitaan vierailu Soklin kaivosalueelle ympäristötarkastajille ja 

ympäristöterveyslautakunnan jäsenille. 
 

Lautakunta hyväksyy, että voidaan ostaa entiseltä ympäristötar-
kastaja Eero Leppäseltä konsultointipalvelua henkilöstövajeen ai-
kana mikäli ilmenee haastavampia ympäristönsuojeluasioita. 
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Ympäristöterveyslautakunta  21.6.2022 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  26-29, 32 – 37, 39 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 30, 31, 38 
 

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 30, 31, 38  
 

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:       
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. Valituskir-
jaan 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 vali-
tusasiakirjat 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 asiointipalvelus-
sa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. 

                  Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

