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Ympäristöterveyslautakunta § 40-41 1.9.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 40 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 
   4 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 41 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 26.8.2022. 
 
 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 § 42-43  1.9.2022 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 42 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 Marja-Liisa Kelloniemi ja Pekka 
Moilanen. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 43 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

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

järjestykseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 44  1.9.2022 
 
TALOUDEN TOTEUMA 1-7/2022 
 
Ymptervltk § 44 Kuntayhtymän hallintosäännön § 26 mukaan ympäristöterveys-

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

 
Liitteenä 1 on ympäristöterveydenhuollon toteutumavertailu ajalta 
1–7/2022. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi.  
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 45  1.9.2022 
 
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKAVAALI 
 
Ymptervltk § 45 Ympäristöterveyslautakunta on 21.6.2022 § 33 päättänyt julistaa 

ympäristötarkastajan vakinaisen viran haettavaksi. 
 

Hakuilmoitus julkaistiin kotisivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston in-
ternetsivuilla 23.6.2022 alkaen siten, että hakuaika päättyi 
15.8.2022 klo 15:00. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva kor-
keakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Toi-
voimme hakijalta kokemusta kunnallisesta ympäristönsuojelusta 
tai muista vastaavista viranomaistehtävistä sekä asianomaisen 
lainsäädännön tuntemusta. Edellytimme hakijalta kykyä työsken-
nellä sekä työyhteisössä että itsenäisesti, hyviä vuorovaikutustai-
toja, aktiivista ja oma-aloitteista työskentelyasennetta, tiedonhaku-
taitoja, ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekokykyä, tarkkuutta ja 
huolellisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. Paikallistuntemus katsotaan 
eduksi. Työn hoitaminen edellyttää B-ajokorttia ja oman auton 
käyttömahdollisuutta. 

 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kun-
tien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valitun tulee en-
nen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus ter-
veydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka 
pyritään täyttämään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta, joista 6 täyttää kel-
poisuusvaatimukset. Hakijoista 4 haastatellaan ennen kokousta. 
Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 2. Hakemukset an-
sioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Ytj. Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 Ympäristöterveysjohtaja esitti, että ympäristötarkastajan vakitui-

seen virkaan valitaan Joonas Neuvonen ja varalle Maija Tulimaa. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti yksimielisesti valita ympäristö-

tarkastajan virkaan Joonas Neuvonen ja varalle Maija Tulimaa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46  1.9.2022 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN RESURSSITARVE 
 
Ymptervltk § 46 Ympäristöterveyslautakunta päätti Pekka Nymanin esityksestä 

lisätä lautakunnan organisaation siirtopäätökseen 21.6.2022 § 30 
esityksen ympäristönsuojelun resurssien lisäämisestä 2 viranhalti-
jasta 3,5 viranhaltijaan. Kyseisessä pykälässä oli kyse teknisestä 
hallinnoijan muutoksesta, jotta siirto uuteen organisaatioon tapah-
tuisi vuodenvaihteessa nopeasti ja tehokkaasti eikä valvontavi-
ranomaisen toiminta halvaantuisi esimerkiksi tietojärjestelmien 
toimimattomuuden vuoksi. Resurssilisäysasiaa ei oltu valmisteltu 
kyseiseen kokoukseen eikä sitä myöskään näin ollen päätöskoh-
dassa perusteltu. Pelkosenniemen valtuusto palautti pykälän val-
misteluun kokouksessaan 18.8.2022 § 56 ja valtuuston keskuste-
lussa Pekka Nyman pyysi ympäristöterveydenhuollon yksikköä 
esittämään aiemmin tehtyä vertailua muiden Lapin kuntien ympä-
ristönsuojelun resursseihin. 

 
Itä-Lapin neljän kunnan ympäristönsuojelu on hoidettu kahden vi-
ranhaltijan toimesta 1.1.2019 alkaen. Asiantuntijaresurssi on 
vuonna 2021 tilinpäätöksessä ollut 1,95 htv lakisääteisten virka-
vapaiden vuoksi, vuoden 2022 talousarviossa 2,0 htv. Lisäksi toi-
mistosihteerin työaikaa on resursoitu ympäristönsuojeluun 0,35 
htv. Edelleen ympäristönsuojelun tehtäviä hoitavat osaltaan ym-
päristöterveysjohtaja (hallinto, asiakaspalautteet, mentorointi) ja 
johtava terveystarkastaja (hallinto ja ympäristötarkastajien sijais-
taminen), jälkimmäisille ei ole laskettu henkilötyövuosia (ympäris-
töterveysjohtajaan ei sovelleta työaikaa). 

 
Valvonta perustuu valtakunnallisten linjausten mukaan tehtyihin 
voimassa oleviin valvontasuunnitelmiin (Ymptervltk 4.2.2021 § 7), 
ja valvonnan toteutumista ja työajan käyttöä seurataan tarkasti. 
Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toteutumaraportin mukaan ympä-
ristönsuojelun valvonta on toteutunut seuraavasti: 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46  1.9.2022 
 
…Ympäristönsuojelun resurssitarve 
  

Alueella on tällä hetkellä noin 12 600 asukasta ja trendi on laske-
va. Kuntien ympäristönsuojelun hallintokyselyn (2021) mukaan 10 
001–20 000 asukkaan alueilla ympäristönsuojelun ammatillista 
henkilöstöä oli keskimäärin 2,1 htv ja toimisto- ja muuta henkilös-
töä 0,4 htv. Väkimäärään suhteutettuna ympäristönsuojelun am-
matillista ja muuta tukihenkilöstöä on alueellamme nykytilantees-
sa valtakunnallista keskiarvoa vastaava määrä. 
 
Verrokkina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät on 
järjestetty Lapissa seuraavasti (lähde: ympäristötarkastajan teke-
mä selvitys, asukasluvut 2020–2021): 
 
- Kemijärven, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Alueella on kaksi 
ympäristönsuojelun viranhaltijaa, joiden toimipiste on tällä hetkellä 
Kemijärvi. Eli alueellamme on 1 tarkastaja/6300 asukasta. 
 
- Arktisen Lapin ympäristönsuojelu. Sodankylän kunta vastaa 
1.1.2020 alkaen Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Uts-
joen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Alueella 
on neljä (+ yksi määräaikainen) ympäristönsuojelun viranhaltijaa, 
joista kolmen toimipiste on Sodankylässä, yhden Ivalossa ja yh-
den Muoniossa. 20462/4-5 = 1 tarkastaja/ 4092 tai 5116 asukas-
ta. 
 
- Rovaniemen kaupunki tekee kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen tehtävät yhteistyönä Kolarin, Pellon, Ranuan, Tervolan ja 
Ylitornion kuntien kanssa. Viranomaisena toimii Rovaniemen 
kaupungin ympäristölautakunta. Alueella on kuusi ympäristönsuo-
jelun viranhaltijaa, joiden kaikkien toimipiste on Rovaniemellä. 
Asukasluku n. 81 000, joten Rovaniemen hallinnoimalla alueella 
on 1 tarkastaja/13 500 asukasta. 
 
- Kittilän kunta hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen teh-
tävät itsenäisesti. Viranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölau-
takunta. Kittilässä on kaksi ympäristönsuojelun viranhaltijaa. 
6384/2 = 1 tarkastaja/ 3192 asukasta. 
 
- Meri-Lapin ympäristönsuojelussa ovat Tornio ja Keminmaa. Vi-
ranomaisena toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta. Alueella on 
kolme ympäristönsuojelun viranhaltijaa ja heidän toimipisteensä 
on Tornio. Asukasluku 29 500 = 1 tarkastaja/9833 asukasta. 
 
- Kemin kaupunki hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
tehtävät itsenäisesti. Viranomaisena toimii ympäristölautakunta. 
Kemissä on yksi ympäristönsuojelun viranhaltija. Asukasluku 20 
500 = 1 tarkastaja/ 20 500 asukasta. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46  1.9.2022 
 
…Ympäristönsuojelun resurssitarve 
 

- Simo hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät it-
senäisesti. Viranomaispäätökset tekee tekninen lautakunta. Ym-
päristönsuojelun viranhaltijana toimii tekninen johtaja oman toi-
men ohella/ 3000 asukasta. 
 
- Kuusamon kaupunki tuottaa vastuukuntana kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen tehtävät Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkos-
kella. Alueella on neljä ympäristönsuojelun viranhaltijaa, joista yk-
si toimii ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden tulosaluejohta-
jana. Kaikkien viranhaltijoiden toimipiste sijaitsee Kuusamossa. 
Asukasluku 22 300 = n. 1 tarkastaja/5575 asukasta. 

 
Resurssitarve ei ole tietenkään suoraan verrannollinen asukaslu-
kuun; kuntien välillä on eroja mm. erilaisten teollisten toimijoiden 
(esim. kaivokset, tuulivoima, muut teollisuuslaitokset) ja matkailu-
keskusten koon ja määrän suhteen, ja kuntien erilaisten elinkeino-
rakenteiden vuoksi. Lisäksi harvaanasutulla alueella on myös pit-
kät välimatkat. Nymanin esittämä 3,5 tarkastajaa nostaisi Itä-
Lapin resurssin tasolle 1 tarkastaja/3600 asukasta. Valtakunnalli-
sesti tällainen resurssi on keskimäärin alueilla, joiden asukasluku 
on 20 001–50 000 asukasta.  

 
Liitteenä 3 on ympäristönsuojelun ja jätelain voimassa olevat val-
vontasuunnitelmat tavoiteaikoineen, ja liitteenä 4 ja 5 ympäristön-
suojelun maksutaksa sekä maa-ainestaksa.  Esitetyn resurssili-
säyksen (1,5 htv) palkkauskustannus on noin 100 000 euroa; li-
säksi työhuone- ja ICT-kustannukset sekä muut viranhoitoon liitty-
vät kulut. Osa tästä tulisi takaisin valvontamaksuina. Ympäristön-
suojelun toimintamenojen kate taksan mukaisilla maksuilla on val-
takunnallisesti yksiköissä keskimäärin 22 prosenttia. 

 
Ehdotus: Ytj.  Lautakunta käy perusteellisen keskustelun ympäristönsuojelun 

resurssitarpeesta huomioiden myös Lapin maakunnan muiden 
kuntien sekä valtakunnallisen tilanteen ja edelleen taloudelliset 
realiteetit, päättää perustellusti tavoiteresurssin nykytilanteessa 
neljän Itä-Lapin kunnan ympäristönsuojelulle ja tiedottaa siitä so-
pijakuntia.   

 
Päätös: Lautakunta kävi keskustelun ympäristönsuojelun resurssitarpees-

ta.  
 

Pekka Nyman ehdotti, että lautakunta toteaa, että tarvitaan 3,5 
htv toimivan resurssin ja toimielimen toiminnan turvaamiseksi. Tu-
levina vuosina on tehtävä kuntien ilmastosuunnitelmat ja pohjave-
sien suojelusuunnitelmat. Kesäaikainen valvonta edellyttää yli 2,0 
htv resurssia, jonka katsomme olevan riittämätön. 3,5 htv olisi 
hiukan pienempi kuin Kittilän resurssi, joka joutuu palkkaamaan 
lisää resurssia pohjavesien suojelusuunnitelmien laaditaan. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 46  1.9.2022 
 
…Ympäristönsuojelun resurssitarve 

 
Kemijärven kaupungin tulisi mahdollistaa lautakunnalle puheen-
johtajan valinta. 
 
Pekka Nymanin esitys raukesi kannattamattomana. 

 
 Lautakunta totesi, että yksikön resurssi vastaa valtakunnallisesti 

samankokoisten yksiköiden resurssia. Särkymävaraa ei kuiten-
kaan ole. Lautakunta katsoo, että neuvotteluja Posion kunnan ja 
ArktisenLapin ympäristönsuojelun kanssa tulee jatkaa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 47  1.9.2022 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRKATEHTÄVIEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS 
 
Ymptervltk § 47 Pekka Nyman on 12.8.2022 päivätyllä sähköpostillaan sekä puhe-

lullaan muistuttanut ympäristönsuojeluyksikköä velvollisuudesta 
puuttua asioihin ja ilmoittaa ne esitutkintaviranomaiselle.  Nyma-
nin mukaan alueella on laitonta ja luvatonta toimintaa, laittomia 
maanläjityspaikkoja, sekä esimerkiksi laitonta jätteenpolttoa oma-
kotitalon pihalla sivukylällä. Nyman kertoo kirjeessään, että luot-
tamushenkilön on ”vaikea olla viranomaisen takana”, jos viran-
omainen ”ei hoida hommiaan eikä valvonta pelaa”. Lopuksi hän 
toivottaa viranhaltijalle ”voimia vähillä resursseilla” ja ilmaisee tah-
totilansa, että valvontaan tulee panostaa ja lupa-asiat pitää jättää 
vähemmälle ja että lupien käsittelyaikoja voidaan jatkaa. 

 
Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu: 
• Ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten 

käsittely 
• Jätehuollon ja roskaantumisen valvonta 
• Ilmansuojelu ja vesiensuojelu 
• Meluntorjunta 
• Maastoliikennelain, vesiliikennelain ja ulkoilulain valvonta 
• Vesihuoltolain mukaisten anomusten käsittely vesijohtoon ja 

viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi 
• Vesilain valvonta 
• Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta, myös kotitar-

veotot 
• Ympäristön tilan seuranta ja muut ympäristönsuojelulakien 

määräämät tehtävät 
• Ympäristönsuojelun toimialaan liittyvät asiakokonaisuudet se-

kä ajankohtaiset ympäristöasiat ja neuvonta 
 

Valtakunnallisesti vastaavankokoisissa yksiköissä (10 001–20 
000 asukasta) käytetään työajasta noin puolet (49 %) ympäristön-
suojelun erityistehtäviin. Erityistehtävät pitävät sisällään kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, 
vesihuolto-, maa-aines-, maastoliikenne-, vesiliikenne- ja meren-
kulun ympäristönsuojelulaissa säädettyjen päätös- ja lupa-
asioiden valmistelun, lupien ja päätösten valvonnan sekä muun 
valvonnan, ja neljäsosa työajasta yleistehtäviin, joihin kuuluvat 
ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen (kokonaistyöajas-
ta 6 %), ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun yleinen oh-
jaus, neuvonta ja tiedotus (6 % kokonaisuudesta), osallistuminen 
kaavojen valmisteluun, lausunnot muille viranomaisille ja yhteisöil-
le (6 % kokonaistyöajasta, esim. kaavoitus, valtion ympäristöluvat) 
sekä yhteistyötehtävät eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Li-
säksi pienemmissä yksiköissä menee suhteessa enemmän aikaa 
yleishallintoon.  
 
 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  70 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 47  1.9.2022 
 
…Ympäristönsuojelun virkatehtävien priorisointijärjestys 
 

Erityistehtäviin eli lupaprosesseihin käytetystä työajasta kuluu val-
takunnallisesti puolet itse luvitukseen ja rekisteröinteihin (siis 25 
% kokonaistyöajasta), ja neljäsosa lupien valvontaan (12,5 % ko-
konaistyöajasta) ja toinen neljäsosa (12,5 % kokonaistyöajasta) 
yleiseen laillisuusvalvontaan. 
 
Uusien tai uutta vastaavien ympäristölupa- ja maa-
aineslupapäätösten keskimääräiset käsittelyajat valtakunnallisesti 
ovat vastaavankokoisissa yksiköissä 4,3–4,6 kk. PSKTTKY:ssä 
esim. vuosina 2019–2020 lautakunnassa käsiteltyjen maa-
aineslupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut noin 
156 pv (n. 5,2 kk). Jos mukaan otetaan myös pienet viranhaltija-
päätöksenä käsiteltävät maa-aineslupahakemukset, niin käsittely-
aika on ollut keskimäärin hieman alle 120 päivää (n. 4 kk). Käsit-
telynopeus on ollut käytettävissä olevalla resurssilla yksikössäm-
me tavanomainen. 
 
Toinen ympäristötarkastaja irtisanoutui 13.6. lähtien ja rekrytointi-
prosessi on kesken. Jäljelle jäänyt ympäristötarkastaja on tehnyt 
parhaansa vallitsevissa olosuhteissa ja asiat on pyritty käsittele-
mään kiireellisyysjärjestyksessä. Yksikössä on pyritty tekemään 
mm. maa-aineslupahakemukset kesän kynnyksellä valtakunnan 
keskiarvoaikataulussa, koska niillä on suuri vaikutus yritysten toi-
mintaan ja myös alueen kuntien elinkeinoelämään. Lupien käsitte-
lystä tulee yksikköön myös tuloa. Priorisointijärjestys on yksikön 
ympäristönsuojelun asiantuntijoiden määrittelemä ja ympäristöter-
veysjohtaja on tukenut viranhaltijoiden näkemystä asiassa. 

 
Ehdotus: Ytj. Lautakunnan on syytä käydä keskustelu viranomaistehtävien prio-

risointijärjestyksestä sekä normaalioloissa että poikkeusoloissa ja 
tehdä siitä päätös. 

 
Muutosehdotus Ytj: Lautakunta päättää, että lautakunta luottaa viranhaltijoiden kykyyn 

päättää virkatehtävien priorisointijärjestyksestä.  
 
Päätös:  Lautakunta kävi keskustelun viranomaistehtävien priorisointijär-

jestyksestä. Lautakunta päätti, että lautakunta luottaa viranhalti-
joiden kykyyn päättää virkatehtävien priorisointijärjestyksestä.
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Ympäristöterveyslautakunta § 48  1.9.2022 
 
ERON MYÖNTÄMINEN ELÄINLÄÄKÄRI MAARIT SALMELLE JA VIRAN JULISTAMI-
NEN HAETTAVAKSI 
 
Ymptervltk § 48 Eläinlääkäri Maarit Salmi on 29.6.2022 päivätyllä ilmoituksellaan 

irtisanoutunut siten, että virkasuhde kuntayhtymän viranhaltijana 
päättyy 11.8.2022. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää    

1. myöntää eron eläinlääkäri Maarit Salmelle, ja 
2. julistaa eläinlääkärin viran haettavaksi. 

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta päätti    

1. myöntää eron eläinlääkäri Maarit Salmelle, ja 
2. julistaa eläinlääkärin viran haettavaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 49  1.9.2022 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 49 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 63-77/2022 henkilöstöasioita 
 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 33-40/2022 henkilöstöasioita 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 29.6.2022 / Y/11/2022 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mu-

kaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Laijeselkä, Sal-
la 

  
 Päätös 29.6.2022 / Y/5/2022 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukai-

sesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Koppelokuolpuna, 
Salla 

  
 Päätös 13.7.2022 / Y/68/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-

räyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maahan 
jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-2-2059-6 

  
 Päätös 13.7.2022 / Y/31/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-

räyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maahan 
jättäminen kiinteistöllä RN:o 732-409-17-24 

  
 Päätös 15.7.2022 / Y/8/2022 / Päätös ympäristönsuojelulain 118 

§:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan il-
moituksen johdosta, kantaverkon voimajohdon johdinliitosten rä-
jäyttäminen, Kemijärvi 
 
Päätös 19.7.2022 / Y/32/2022 / Päätös ympäristönsuojelulain 118 
§:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan il-
moituksen johdosta 

 
 Päätös 27.7.2022 / Y/17/2022 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mu-

kaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Lätävaara, Sal-
la 

  
 Päätös 27.7.2022 / Y/36/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-

räyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maahan 
jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-2-2048-3 

  
 Päätös 5.8.2022 / Y/20/2022 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukai-

sesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Iso-souruvaara, 
Salla 

 
  
 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  73 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 49  1.9.2022 
 
…Tiedotusasiat 
 

Tiedoksisaannit 
Lapin ELY-keskus 
Lausunto 21.6.2022 / LAPELY/4900/2021 / Vesikasvillisuuden niit-
to Luusuanjärvessä, Kemijärvi 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Päätös 23.6.2022 / Nro 97/2022 / PSAVI/5767/2022 / Koetoimin-
tailmoitus koskien Stora Enso Oyj:n Kemijärven jälkilammikon 
lietteen koekuivausta ja koepolttoa Holstinharjun käsittelylaitoksel-
la, Kemi 
 
Kemijärven kaupunki, kaupunginvaltuusto 
Ote pöytäkirjasta 15.8.2022 / 7/2022 § 83 / Koillis-Lapin ympäristö-
terveyshuollon organisaation siirtäminen Kemijärven vastuukun-
nan alaisuuteen 

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

Ympäristötarkastaja 
Päätös 12.8.2022 / Y/37/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-
räyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maahan 
jättäminen kiinteistöllä RN:o 732-409-0006-0074 
 
Lapin ELY-keskus 

 Lausunto 24.8.2022 / LAPELY/3530/2022 / Lausunto loppurapor-
tista, Lapeco Sallan hyötyjäteasema, Kemijärventie 13, pilaantunut 
maaperä, Salla 

 
Lausunto 26.8.2022 / LAPELY/4133/2022 / Oulankajoen kutu-
soraistukset, Salla 
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Ympäristöterveyslautakunta  1.9.2022 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  40-44, 46-49 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 45 
 

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 45 
 

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

