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Ympäristöterveyslautakunta § 50–51 27.10.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 50 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 § 51 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 21.10.2022. 
 
 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 § 52–53  27.10.2022 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 52 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 § 53 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 § 54  27.10.2022 
 
TALOUDEN TOTEUMA 1-9/2022 
 
Ymptervltk § 54 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 
1–9/2022. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi.  
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi. 
 
 Niina Mattila saapui tämän pykälän aikana, klo 12:10. 
  
 
 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  79 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 55  27.10.2022 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVIOT 
2023 
 
Ymptervltk § 55 Yhteistoiminta-alueen kunnat ovat sopineet valtuustopäätöksillään 

ympäristöterveydenhuollon siirtymisestä Kemijärven kaupungin 
vastuulle 1.1.2023 alkaen. Talousarvio valmistellaan nyt ensim-
mäisen kerran Kemijärven organisaatiolle, ja se eroaa joiltakin 
osin aikaisemmista yhteistoiminnan vuosista 2013–2022.  

 
Valtionkonttorin palveluluokitusmuutokset kuntien talousraportoin-
tia koskien tulivat voimaan 28.6.2021, ja vuodesta 2022 lähtien ta-
lousarvio on laadittu uusien palveluluokitusten mukaisesti. Ympä-
ristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tulosalueille on val-
misteltu omat talousarvionsa. Toimisto ja lautakunta eivät ole 
enää erillisinä palveluluokkinaan. Toimiston palkkauskustannuk-
sista puolet on siirretty eläinlääkintähuoltoon, puolet Kemijärven 
kaupungin tukipalveluihin. 
 
Ympäristöterveysjohtajan palkkauskustannus on historiallisista 
syistä jyvitetty aiemmin terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon 
kesken 54/46 %, praktikkoeläinlääkäreihin ei sovelleta työaikaa. 
Ympäristönsuojelu on tullut mukaan yhteistoimintaan 1.1.2016, 
mutta ympäristöterveysjohtajan ja johtavan terveystarkastajan 
työaikaa ei ole ympäristönsuojelun tulosalueelle aikaisemmin jyvi-
tetty, vaikka sitä kuluu myös ympäristönsuojeluun merkittävissä 
määrin. Kustannukset on jaoteltu nyt ympäristöterveysjohtajan 
osalta eläinlääkintähuolto 60 – terveysvalvonta 20 – ympäristön-
suojelu 20 %, ja johtavan terveystarkastajan osalta terveysvalvon-
ta 95 – ympäristönsuojelu 5 %. Tämä nostaa palkkauskustannus-
ta ympäristönsuojelussa ja eläinlääkintähuollossa, ja laskee ter-
veysvalvonnassa. Aiemmin siis ympäristönsuojelulle oikeasti kuu-
luneet kustannukset ovat rasittaneet käytännössä terveysvalvon-
taa. 

 
Eläinlääkintähuollossa on varauduttu palkantarkastuksiin 30 000 
euroa (rekrytointiongelmat, työsuojelu ja palkkojen jälkeenjäänei-
syys valtakunnallisesta mediaanitasosta, Ky hall 18.10.2022 § 
142). Lisäksi liittokierroksen 2022 työmarkkinaratkaisu nostaa 
kunnaneläinlääkäreiden päivystyskorvaukset 1,5-kertaisiksi 
1.1.2023 alkaen (lisäkustannus 18 500 euroa). Vastaavasti eläin-
lääkintähuoltoon on budjetoitu tulopuolelle asiakasmaksulisäystä 
20 000 euroa uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisesti (parhail-
laan eduskuntakäsittelyssä). Terveysvalvonnassa ja ympäristön-
suojelussa on varauduttu palkankorotuksiin ja palkkojen synkro-
nointiin tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti, sekä naapu-
rikuntien palkkatasoon peilaten (Ky hall 18.10.2022 § 141). Ter-
veysvalvonnassa maksutuotot kasvavat lakisääteisillä maksuilla 
(elintarvike- ja terveysvalvonta).  
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Ympäristöterveyslautakunta § 55  27.10.2022 
 
…Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun talousarviot 2023 
 

Vastuuorganisaation muutoksen takia osa talousarviossa näkyvis-
tä kustannuksista tulee eri lailla huomioiduksi osana Kemijärven 
kaupungin kokonaisuutta, mm. osa vuokrista sisäisiä, osa ulkoi-
sia, ja myös ICT-kustannukset ja työterveys sekä talous-, hallinto- 
ja henkilöstöhallintokuluja sekä Sortteerin kustannusta vyöryte-
tään Kemijärven isosta kokonaisuudesta sisäisinä erinä jatkossa. 
Tämä merkitsee huomattavaa hallintokustannusten nousua erityi-
sesti ympäristönsuojelun osalta. Kemijärven vastaanoton vuokrat 
kasvanevat, kunhan uusi vastaanotto on valmis. Tätä ei ole ta-
lousarviossa toistaiseksi huomioitu. Talousarvio on valmisteltu tu-
levan vastuuorganisaation tilikartan mukaan, joten osa tilinume-
roista ja nimikkeistä on vaihtunut. Lopullinen talousarvio valmistuu 
vasta uuden vastuukunnan valtuustokäsittelyn jälkeen joulukuus-
sa 2022. 
 
Henkilöstön palkkauskustannusten sivukulut on arvioitu vuoden 
2022 tasossa. Palkoissa on huomioitu myös liittokierroksella 2022 
sovitut palkankorotukset vuonna 2023. 
 
Ympäristöterveydenhuollon kustannukset jaetaan uuden sopi-
muksen mukaisesti jäsenkuntien maksettavaksi niiden asukaslu-
kujen suhteessa ympäristöterveydenhuollon osalta. Ympäristön-
suojelun kustannusten jaossa otetaan huomioon väestötiheys ja 
valvontakohteiden lukumäärä. 

 
Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2023 on esityslis-
tan liitteenä 2 ja ympäristönsuojelun talousarvio liitteenä 3. Alusta-
vat arviot kuntien tulevista maksuosuuksista ovat liitteenä 4 ja 5. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan ympäristö-

terveydenhuollon talousarvion ja liitteenä 3 olevan ympäristönsuo-
jelun talousarvion vuodelle 2023, liitteenä 4 ja 5 olevat arviot kun-
tien maksuosuuksista, sekä esittää ne edelleen Kemijärven kau-
punginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristöter-
veyslautakunta antaa oikeuden tehdä mahdolliset muutokset ta-
lousarvion teknisiin kirjauksiin toimistotyönä. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteenä 2 olevan ympäristö-

terveydenhuollon talousarvion ja liitteenä 3 olevan ympäristönsuo-
jelun talousarvion vuodelle 2023, liitteenä 4 ja 5 olevat arviot kun-
tien maksuosuuksista, sekä esittää ne edelleen Kemijärven kau-
punginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristöter-
veyslautakunta antaa oikeuden tehdä mahdolliset muutokset ta-
lousarvion teknisiin kirjauksiin toimistotyönä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 56  27.10.2022 
 
PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIN VIRAN JULISTAMINEN UUDELLEEN AUKI 
 
Ymptervltk § 56 Ympäristöterveyslautakunta päätti 1.9.2022 § 48 julistaa praktik-

koeläinlääkärin viran, sijoituspaikkana Kemijärvi, haettavaksi.  
 

Hakuilmoitus julkaistiin TE-hallinnon sivuilla ja kotisivuilla 
2.9.2022. 

 
Hakuajan päättymiseen 23.9.2022 klo 15 mennessä virkaan ei tul-
lut yhtään hakemusta. Kuntayhtymän hallitus vastaa hallintosään-
nön mukaan palkkojen linjauksista, ja hallitus on 18.10.2022 § 142 
tarkastanut praktikkoeläinlääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa 
sekä päättänyt lisäksi 300 euron rekrytointilisästä. 

 
Ehdotus: Ytj. Praktikkoeläinlääkärin virka, sijoituspaikkana Kemijärvi, julistetaan 

uudelleen haettavaksi 2.12.2022 klo 15 mennessä. 
 
Päätös: Praktikkoeläinlääkärin virka, sijoituspaikkana Kemijärvi, julistetaan 

uudelleen haettavaksi 2.12.2022 klo 15 mennessä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 57  27.10.2022 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN / Neuvonen Joonas 
 
Ymptervltk § 57 Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 1.9.2022 

§ 45 yhteistoiminta-alueen ympäristötarkastajan vakituiseen vir-
kaan Joonas Neuvosen, pääsijoituspaikkanaan Kemijärvi. Päätös 
on saavuttanut lainvoiman 2.10.2022. 

 
Neuvonen on 30.9.2022 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut ot-
tavansa viran vastaan ja toimittanut määräajassa hyväksytyn lää-
kärintodistuksen, jossa häntä pidetään sopivana virkaan. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 

1. vahvistaa ympäristötarkastaja Joonas Neuvosen virkavaalin; 
2. vahvistaa Neuvosen viran vastaanottopäiväksi 1.11.2022; 
3. toteaa koeajan päättyväksi 1.5.2023 ja 
4. vahvistaa Joonas Neuvosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

3084,89 eur/kk. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta 

1. vahvistaa ympäristötarkastaja Joonas Neuvosen virkavaalin; 
2. vahvistaa Neuvosen viran vastaanottopäiväksi 1.11.2022; 
3. toteaa koeajan päättyväksi 1.5.2023 ja 
4. vahvistaa Joonas Neuvosen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 

3084,89 eur/kk. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 58  27.10.2022 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 58 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 78-107/2022 henkilöstöasioita 
 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 41/2022 henkilöstöasioita 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 23.9.2022 / Y/44/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-

räyksistä poikkeamisesta: poikkeaminen jäteveden käsittelyjärjes-
telmän suojaetäisyydestä vesistöön kiinteistöllä RN:o 320-401-50-
3 

  
 Päätös 3.10.2022 / Y/42/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-

räyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maahan 
jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-2-2120-19 

 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 21.10.2022 / T49/2022 / Päätös terveydensuojelulain 20 

§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsit-
telystä perittävästä maksusta 

 
Tiedoksisaannit 
Ympäristötarkastaja 
Lausunto 17.10.2022 / Y/47/2022 / Pelkosenniemen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisen lausunto: Rantasoutajan asemakaa-
van muutos 
 
Tutkintapyyntö 29.9.2022 / Salassapidettävä (JulkL (621/1999) 
24.1 § kohta 3) 
 
Lapin ELY-keskus 
Lausunto 5.9.2022 / LAPELY/4009/2022 / Mönkijäsillan rakenta-
minen Saukko-ojan yli, Sätsivaarankangas, Salla 
 
Päätös 18.10.2022 / LAPELY/676/2016 / Stora Enso Oyj, Kemijär-
ven entisen sellutehtaan jälkilammikon tarkkailun muutos 

 
Savukosken kunta, kunnanvaltuusto 
Ote pöytäkirjasta 29.8.2022 / § 28 / Koillis-Lapin ympäristötervey-
denhuollon organisaation siirtäminen Kemijärven vastuukunnan 
alaisuuteen 

 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
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Ympäristöterveyslautakunta § 58  27.10.2022 
 
…Tiedotusasiat 
 
 Tiedoksisaannit 

Terveystarkastaja 
Päätös 27.9.2022 / T43/2022 / Tupakkatuotteiden ja nikotii-
ninesteiden vähittäismyyntilupa 
 
Ympäristötarkastaja 
Tarkastuskertomus 20.10.2022 / Tarkastuskertomus maa-
ainesalueen ja ympäristöluvan tarkastuksesta Peltoniemen Kone 
Oy:n Suutarin sora-alueella Kemijärvellä 
 
Viranhaltijapäätös 21.10.2022 / Y/49/2022 / Päätös maa-aineslain 
15 §:n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä kiinteistöllä 320-
408-30-3 
 
Viranhaltijapäätös 21.10.2022 / Y/50/2022 / Päätös maa-aineslain 
15 §:n mukaisesta toiminnan keskeyttämisestä Suutarin sora-
alueella kiinteistöllä 320-408-30-3 
 
Kuuleminen 21.10.2022 / Y/51/2022 / Asianosaisen kuuleminen 
ennen ympäristönsuojelulain 181 §:n mukaista toiminnan keskeyt-
tämistä tai 175 §:n mukaisen määräyksen antamista kiinteistöllä 
320-408-30-3 
 
Kuuleminen 25.10.2022 / Y/52/2022 / Asianosaisen kuuleminen 
ennen uhkasakon peruserän ja lisäerien tuomitsemista 
 
Katselmusmuistio 20.9.2022 / Salassapidettävä (JulkL (621/1999) 
24.1 § 23) 
 
Tutkintapyyntö 27.10.2022 / Salassapidettävä (JulkL (621/1999) 
24.1 § kohta 3) 
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Ympäristöterveyslautakunta  27.10.2022 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  50-58 
 

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

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  
 

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

