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Ympäristöterveyslautakunta § 59–60 19.12.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 59 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. Lisäksi ympäristöterveys-

lautakunta päätti antaa ympäristötarkastaja Joonas Neuvoselle 
läsnäolo- ja puheoikeuden kokoukseen. 

 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 60 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 13.12.2022. 
 
 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 § 61–62  19.12.2022 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 61 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 Niina Mattila. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 62 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 § 74 yhteistoimintamenettelyä koskeva asia. 
 
Muutosehdotus: Pekka Nyman esitti, että otetaan listalle § 75 tiedoksisaanneista 

asia Ilmoitus jätteen ei-ammattimaisen hyödyntämisen maaraken-
tamisessa merkitsemisestä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi sekä esitetyt lisäasiat. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 63  19.12.2022 
 
TALOUDEN TOTEUMA 1–11/2022 
 
Ymptervltk § 63 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 
1–11/2022. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteuman tiedoksi.  
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteuman tiedoksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 64  19.12.2022 
 
ELÄINLÄÄKÄREIDEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023 
 
Ymptervltk § 64 Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virka-

palkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläin-
ten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuo-
den loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioi-
den määrä seuraavaksi vuodeksi. Työnantajan ja palkansaajan 
eläkemaksut määräytyvät vahvistettujen toimenpidepalkkioiden 
mukaan. Vuoden 2023 palkkioiden enimmäismäärä on 54 083,52 
euroa. 

  
 Vahvistetun palkkion määrän tulee olla oikeassa suhteessa eläin-

lääkärin virkatyöstään saamiin eläinlääkintähuoltolain 19 § mukai-
siin palkkioihin. Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden 
enimmäismäärä eläinlääkäreittäin ja päätöksessä tulee olla tieto 
siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisen eläinlääkärin 
sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä 
määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole va-
kinaisessa virassa. 

 
 Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien 

eläinlääkäreiden palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, 
jonka virassa eläinlääkäri on. Vahvistuspäätöksessä tai sen liit-
teessä on ilmoitettava, mitkä kunnat kuuluvat päivystysrenkaa-
seen. Sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä 
voidaan vahvistaa vuosipalkkiona, mikä tulee päätöksessä myös 
näkyä. Kunnan tulee palkkioita vahvistaessaan hallintomenettely-
lain edellyttämällä tavalla kuulla viranhaltijaa. 

 
 Yhteistoiminta-alueen vakinaisia eläinlääkäreitä Hanna Nurmea, 

Joonas Lehtolaa ja Virve Korhosta on kuultu. 
  
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
  

1. vahvistaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän kunnaneläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 19 § 
mukaisia palkkioita vuodelle 2023 eläkepalkan perusteeksi 
- Hanna Nurmelle 54 083,52 euroa (4507 e/kk, 150 e/pv) 
- Joonas Lehtolalle 54 083,52 euroa (4507 e/kk, 150 e/pv) 
- Virve Korhoselle 44 000 euroa (3667 e/kk, 122 e/pv) 
Em. palkkioiden määrää käytetään myös vakinaisen eläinlää-
kärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla, ja  

2.  ilmoittaa, että päivystysrenkaaseen kuuluvat yhteistoiminta-
alueen kunnat: Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat 
sekä Kemijärven kaupunki. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 64  19.12.2022 
 
…Eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2023 
 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta päätti 
  

1. vahvistaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän kunnaneläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 19 § 
mukaisia palkkioita vuodelle 2023 eläkepalkan perusteeksi 
- Hanna Nurmelle 54 083,52 euroa (4507 e/kk, 150 e/pv) 
- Joonas Lehtolalle 54 083,52 euroa (4507 e/kk, 150 e/pv) 
- Virve Korhoselle 44 000 euroa (3667 e/kk, 122 e/pv) 
Em. palkkioiden määrää käytetään myös vakinaisen eläinlää-
kärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla, ja  

2.  ilmoittaa, että päivystysrenkaaseen kuuluvat yhteistoiminta-
alueen kunnat: Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat 
sekä Kemijärven kaupunki. 

 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  92 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 65  19.12.2022 
 
SÄTEILYTOIMINNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ ELÄINRÖNTGENTOIMINNASSA 
 
Ymptervltk § 65 Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminnan järjestämisestä 

siten, että toiminta täyttää säteilylaissa säädetyt vaatimukset ja et-
tä säteilyturvallisuuspoikkeamat on riittävän tehokkaasti estetty ja 
niiden seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Toiminnanhar-
joittajan on toteutettava sellaiset toimenpiteet säteilyturvallisuuden 
parantamiseksi, joita voidaan pitää perusteltuina niiden laatuun ja 
kustannuksiin sekä säteilyturvallisuutta parantavaan vaikutukseen 
nähden. 

 
Toiminnanharjoittajan on myös huolehdittava siitä, että sen käytet-
tävissä on toiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen tarpeelli-
nen asiantuntemus sekä riittävät taloudelliset ja henkilöstövoima-
varat toiminnan toteuttamiseksi turvallisesti. 

 
Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajal-
la on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä. Joh-
tamisjärjestelmässä määritellään organisaation rakenne, valtuudet 
ja päätöksentekoon liittyvät menettelyt. Johtamisjärjestelmässä on 
oltava säteilyturvallisuusvastaavan nimi, syntymäaika ja yhteystie-
dot sekä, ottaen huomioon säteilytoiminnan luonne ja laajuus sekä 
olosuhteet toiminnan harjoittamispaikalla, riittävät tiedot: 
- henkilöiden pätevyydestä, koulutuksesta ja perehdytyksestä; 
- säteilyturvallisuuden ja turvajärjestelyjen kannalta merkittävistä 

tehtävistä, vastuunjaosta ja tiedonkulusta; 
- toimista hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittä-

miseksi. 
 

Johtamisjärjestelmä riippuu oleellisesti toiminnan luonteesta ja laa-
juudesta. Koska säteilyn käyttö on yleensä osa jotain laajempaa 
toimintaa, tarkoituksenmukaista olisi, että säteilyturvallisuuteen liit-
tyvät asiat olisivat integroituna osaksi koko toimintaa koskevaa 
johtamisjärjestelmää. Vastuunjakoon kuuluu muun muassa toimi-
vallan määrittäminen säteilytoimintaan puuttumiseksi tai sen kes-
keyttämiseksi, jos säteilyturvallisuus tätä edellyttää. Lisäksi tarkoi-
tuksena on, että toiminnanharjoittaja määrittelee säteilyturvalli-
suusvastaavan tehtävät toimintakohtaisesti. 

 
Kuntayhtymän ihmispuolen röntgentoiminnan säteilyturvavastaava 
on ollut röntgenhoitaja. Eläinröntgentoiminnan eriyttäminen omaksi 
vastuualueekseen on ollut tarkoituksenmukaista, sillä on tärkeää, 
että säteilyturvavastaavalla on hyvä käyttöpaikan toiminnan tun-
temus. Lisäksi on tärkeää, että vastaava johtaja pystyy tosiasialli-
sesti työtehtäviensä puitteissa huolehtimaan hänelle määritellyt 
tehtävät.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 65  19.12.2022 
 
…Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä eläinröntgentoiminnassa 
 

Savukosken eläinröntgenlaite on yhteistoiminta-alueen toistaiseksi 
ainoa käytössä oleva eläinröntgenlaite. Lisäksi Kemijärvellä on va-
rastoituna samalle turvallisuusluvalle käytettynä kesällä 2022 han-
kittu röntgenlaite, joka luvitetaan käyttöönotettaessa myöhemmin. 
ELL Hanna Nurmi on suorittanut säteilyturvavastaavan pätevyy-
den tammikuussa 2020 ja on nimettynä ympäristöterveyslauta-
kunnan päätöksellä 16.3.2020 § 27 eläinröntgentoiminnan säteily-
turvavastaavaksi. 
 
Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky hajoaa valtakunnallisen sote-
ratkaisun vuoksi ja ympäristöterveydenhuolto siirtyy Kemijärven 
kaupungin vastuulle 1.1.2023. On syytä huomioida uudella pää-
töksellä, että säteilyturvavastaava ei toimi enää säteilyyn liittyvissä 
tehtävissä kuntayhtymän johtavan lääkärin alaisuudessa.  

 
Ehdotus: Ytj.  Ympäristöterveyslautakunta päättää 
 

1. määrätä ELL Hanna Nurmen eläinröntgentoiminnan säteilytur-
vavastaavaksi toistaiseksi, ja 

2. toteaa Nurmen säteilyturvavastaavana vastaavan käytännön 
toimista säteilyn käytön turvallisuuden varmistamiseksi, ylläpi-
tämiseksi ja epäkohtien kuntoon saattamiseksi yhteistoiminta-
alueen vastaanotoilla. 

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta päätti 
 

1. määrätä ELL Hanna Nurmen eläinröntgentoiminnan säteilytur-
vavastaavaksi toistaiseksi, ja 

2. toteaa Nurmen säteilyturvavastaavana vastaavan käytännön 
toimista säteilyn käytön turvallisuuden varmistamiseksi, ylläpi-
tämiseksi ja epäkohtien kuntoon saattamiseksi yhteistoiminta-
alueen vastaanotoilla. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 66  19.12.2022 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KLINIKKAMAKSUT 
 
Ymptervltk § 66 Kunnalla on Eläinlääkintähuoltolain 410/2009 § 21 mukaan oikeus 

periä ns. klinikkamaksu kotieläimen omistajalta, mikäli eläintä hoi-
detaan kunnan järjestämissä tiloissa. Klinikkamaksulla voidaan 
kattaa mm. palvelun järjestämisestä kunnalle aiheutuvia kustan-
nuksia. Eläinlääkäri perii antamistaan palveluista käyntipalkkion ja 
toimenpidemaksun itselleen (työmarkkinapöydässä sovittava 
Kunnaneläinlääkäritaksan mukainen osuus eläinlääkärin palkkaa).  

 
Nyt esitettävä klinikkamaksu on pieneläinten osalta kolmiportai-
nen. Rokotuskäynniltä vastaanotolla peritään 2,50 eur (sis. alv) 
klinikkamaksu eläintä kohti. Muulta peruskäynniltä potilaskohtai-
nen klinikkamaksu olisi 10 eur (sis. alv), paitsi kontrollikäynniltä ja 
hoitosarjakäynniltä 2,50 eur (sis. alv). Mikäli käynnillä suoritetaan 
narkoosia vaativa toimenpide (leikkaus, hammashoito tms.), kli-
nikkamaksu on 16 eur (sis. alv). Päivystysaikaan klinikkamaksu 
on aina 16 eur (sis. alv).  Röntgenlaitteen käytöstä peritään 40 eur 
(sis alv). Klinikkamaksun lisäksi eläinlääkäri perii kunnaneläinlää-
käritaksan mukaisen palkkion, kuten nykyisinkin. 
 
Klinikkamaksusta ympäristöterveydenhuollolle muodostuvat lisä-
tulot kohdennetaan eläinlääkintähuollon, sekä peruseläinlääkäri-
palvelun että kiireellisen eläinlääkäriavun, kehittämiseen ja näin 
pyritään samalla varmistamaan palvelun jatkuvuus alueella. Asi-
anmukaiset välineet ja edellytykset työn suorittamiseksi paranta-
vat henkilöstön työskentelyolosuhteita. Riittävä lepo parantaa 
työssäjaksamista. Muutoksella varaudutaan myös mahdolliseen 
kunnaneläinlääkärien palkkausjärjestelmän valtakunnalliseen uu-
distamiseen sekä uudistuvan eläinlääkintähuoltolain esityksen 
mukanaan tuomaan klinikkamaksupakkoon. 

 
Eläinlääkäriliiton ohjeistuksen mukaan klinikkamaksun perimises-
tä ei saa koitua kustannuksia eläinlääkäreille, eikä eläinlääkärin 
tule kantaa klinikkamaksujen osalta riskiä laskunsa maksamatta 
jättäneistä asiakkaista. On siis syytä sopia, että eläinlääkäri tilittää 
klinikkamaksut kunnalle kuukausittain maksaneiden asiakkaiden 
osalta, ja saa vähentää alvittomasta tilitettävästä summasta 5 % 
maksupääte-, toimisto- ja laskutuskuluina. Klinikkamaksun peri-
minen aloitettaisiin 1.2.2023 lautakunnan päätöksen saatua lain-
voiman. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää   

1. periä esittelytekstin mukaista potilaskohtaista klinikkamaksua 
kaikilla alueen vastaanotoilla käyneistä potilaista 1.2.2023 al-
kaen; 

2. kohdentaa klinikkamaksujen tuoton eläinlääkintähuollon kehit-
tämiseen; ja 
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Ympäristöterveyslautakunta § 66  19.12.2022 
 
…Eläinlääkintähuollon klinikkamaksut 
 

3. sopia, että eläinlääkäri tilittää työnantajalle klinikkamaksut vain 
maksaneiden asiakkaiden osalta, ja alvittomasta tilityssum-
masta eläinlääkäri saa vähentää 5 % toimistokuluina. 

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta päätti   

1. periä esittelytekstin mukaista potilaskohtaista klinikkamaksua 
kaikilla alueen vastaanotoilla käyneistä potilaista 1.2.2023 al-
kaen; 

2. kohdentaa klinikkamaksujen tuoton eläinlääkintähuollon kehit-
tämiseen; ja 

3. sopia, että eläinlääkäri tilittää työnantajalle klinikkamaksut vain 
maksaneiden asiakkaiden osalta, ja alvittomasta tilityssum-
masta eläinlääkäri saa vähentää 5 % toimistokuluina. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 67  19.12.2022 
 
LAPIN MAAKUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSRATKAISUT 
 
Ymptervltk § 67 Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden esimie-

het ovat loppusyksystä pariin otteeseen neuvotelleet ratkaisuista, 
joilla vastattaisiin kunnallisen eläinlääkintähuollon työvoimapulaan 
ja muihin tulevaisuuden haasteisiin päivystyksen järjestelyissä. 
Päivystystyö on kuormittavaa ja halukkaiden tekijöiden löytäminen 
yhä vaikeampaa. Tahtotila uusien ratkaisujen etsimiseen on yh-
teinen. Tällaisia ratkaisuja voisivat olla esimerkiksi päivystysaluei-
den rajojen muuttaminen, puheluiden ohjaaminen keskitetysti, 
alueiden laajentaminen yöaikaan, pieneläin- ja suureläinpäivys-
tyksen eriyttäminen kaupunkikeskuksissa ym.  

 
Palaverissa 9.12.2022 päätettiin kysyä sitoumuksetta Envirovet 
Oy:ltä, voisiko se lähteä vetämään Lapin yhteistoiminta-alueille 
hankkeen, jossa selvitetään ja esitetään ratkaisuja Lapin eläinlää-
käripäivystyksen uudelleenorganisoimiseksi kustannusvaikutuksi-
neen. Envirovet tarjoutui tekemään kyseisen selvityksen alkuvuo-
desta/keväällä, alustava hinta-arvio 7000-9000 eur sisältäen selvi-
tystyön, 1-2 käyntiä paikan päällä, työpajan tms. järjestämisen 
sekä haastattelut, loppuraportin ja tulosten läpikäymisen. 
 
Kustannukset jakautuisivat hankkeeseen osallistuvien yhteistoi-
minta-alueiden kesken tasan, ja Koillis-Lapin osuus summasta 
olisi näin ollen arviota 1/4 -1/5. 

 
Ehdotus: Ytj. Lautakunta päättää, että Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto 

voi osallistua Lapin yhteiseen hankkeeseen uusien eläinlääkäri-
päivystysratkaisujen löytämiseksi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti, että Koillis-Lapin ympäristöter-

veydenhuolto voi osallistua Lapin yhteiseen hankkeeseen uusien 
eläinlääkäripäivystysratkaisujen löytämiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 68  19.12.2022 
 
PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA 
 
Ymptervltk § 68 Ympäristöterveyslautakunta päätti 27.10.2022 § 56 julistaa prak-

tikkoeläinlääkärin viran uudelleen haettavaksi, sijoituspaikkana 
Kemijärvi.  

 
Hakuilmoitus julkaistiin TE-hallinnon sivuilla ja kotisivuilla 
1.11.2022. Hakuajan päättymiseen 2.12.2022 klo 15 mennessä 
virkaan ei tullut yhtään hakemusta.  

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta toteaa, että hakuajan päättymiseen 

mennessä ei tullut yhtään hakemusta ja päättää mahdollisista jat-
kotoimista. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta totesi, että hakuajan päättymiseen 

mennessä ei tullut yhtään hakemusta. Virkaa ei laiteta toistaiseksi 
uudelleen haettavaksi vaan täytetään virkaa tekevällä eläinlääkä-
rillä määräajaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 69  19.12.2022 
 
JÄTELAIN 126 §:N MUKAINEN MÄÄRÄYS RIKKOMUKSEN TAI LAIMINLYÖNNIN OI-
KAISEMISEKSI 
 
Ymptervltk § 69 Jätelain (646/2011) 126 §:n mukaan valvontaviranomainen voi:  

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua 
asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta taikka eloho-
pea-asetusta tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai 
toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asian-
omaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa; 
(24.8.2018/757)  
2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palautta-
maan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheu-
tunut haitta;  
3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, ku-
ten jätteen tai tuotteen asianmukaisesta varastoinnista tai säilyt-
tämisestä, jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palaut-
tamisesta alkuperäiseen paikkaan tai muista vastaavista toimista, 
jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.  

 
Veljekset Karjalainen Oy on purkanut Pelkosenniemen Vuokrata-
lot Oy:n toimeksiannosta pienkerrostalon kiinteistöltä 583-402-
0038-0049 Pelkosenniemellä. Veljekset Karjalainen Oy on kuljet-
tanut purkamisesta syntynyttä puujätettä n. 3,2 km päähän kiin-
teistölle ROSKALA 583-402-27-5, tarkoituksena murskata jätteet 
kiinteistöllä. Purku-urakkaan kuuluu jo puretun pienkerrostalon li-
säksi kolme rivitaloa kiinteistöllä 583-402-29-45-5. 
 
Veljekset Karjalainen Oy:llä ei ollut puretun pienkerrostalon jättei-
tä kuljettaessaan voimassa olevaa jätelain 96 §:n mukaista pää-
töstä ammattimaisen jätteen kuljetustoiminnan merkitsemisestä 
jätehuoltorekisteriin. Kiinteistölle ROSKALA ei ole ympäristölupaa 
jätteen ammattimaiseen käsittelyyn eikä kiinteistölle ole rekisteröi-
ty jätelain 100 §:n mukaista jätteen ammattimaista keräystoimin-
taa.  
 
Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 
1.11.2022, sille edellä kuvatusta toiminnasta tulleiden ilmoitusten 
perusteella, kehottanut Veljekset Karjalainen Oy:tä keskeyttä-
mään jätteiden kuljetuksen purkutyömaalta ja tekemään jätteen 
kuljetustoimin-nasta jätelain 94 §:n mukainen hakemus toiminnan 
hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin. Lisäksi Veljekset Karjalainen 
Oy:tä kehotettiin järjestämään työmaalla oleville purkujätteille ja 
kiinteistölle ROSKALA kuljetetuille jätteille tarvittavat luvat omaa-
va kuljetus sellaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa 
kyseisten jätelajikkeiden vastaanottoon. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 69  19.12.2022 
 
…Jätelain 126 §:n mukainen määräys rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen teki toiminnan jatkumisesta tul-
leiden ilmoitusten perusteella 3.11.2022 tarkastuksen kiinteistöille 
583-402-0038-0049 ja 583-402-27-5 (tarkastuskertomus liite 2). 
Tarkastuksella todettiin, Veljekset Karjalainen Oy:n jatkaneen 
purkujätteiden kuljetusta kiinteistölle ROSKALA lopettamiskeho-
tuksesta huolimatta. Asian kiireellisyyden vuoksi ympäristötarkas-
taja Kaisa Soppela antoi tarkastuksen johdosta 4.11.2022 jätelain 
126 §:n mukaisen väliaikaisen määräyksen (liite 3). Jätelain 126.3 
§:n mukaisesti (m)ääräyksen voi toimialallaan antaa kiireellisessä 
tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä 
viranhaltija. Asia on kuitenkin viivytyksettä saatettava kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Tällä pykälällä asia 
saatetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi.  
 
Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristötarkastaja Kaisa Soppela puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yt.  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta  vahvistaa liitteenä 3 olevan 
päätöksen ympäristönsuojeluviranomaisen jätelain 126 §:n mu-
kaiseksi päätökseksi. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti vahvistaa liitteenä 3 olevan 
päätöksen ympäristönsuojeluviranomaisen jätelain 126 §:n mu-
kaiseksi päätökseksi. 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  100 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 70  19.12.2022 
 
MAASTOLIIKENNELAIN 23 §:N MUKAINEN MOOTTORIKELKKAREITIN LAKKAUT-
TAMINEN 
 
Ymptervltk § 70 Sallan kunta on ilmoittanut 21.11.2022 lakkauttavansa liitteenä 

olevaan karttaan (liite 4) merkityt kunnan moottorikelkkareitit.  
 

Maastoliikennelain (1710/1995) 23 §:n mukaisesti 
(m)oottorikelkkailureitti lakkautetaan reitin pitäjän ilmoituksesta. 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi lakkauttaa reitin tai 
sen  osan myös, jos reittiin tai sen osaan ei olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi enää ole yleistä tarvetta tai jos lakkauttami-
seen ilmenee muuta erityistä syytä. Reitin lakkautuspäätöksessä 
voidaan määrätä niistä toimista, joita reitin lakkauttaminen edellyt-
tää. 
 

  Ehdotetut määräykset ovat liitteenä 5. 
 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa liitteenä 5 olevan määräyksen 
toimista, joita reitin lakkauttaminen edellyttää.  

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti antaa liitteenä 5 olevan mää-
räyksen toimista, joita reitin lakkauttaminen edellyttää. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 71  19.12.2022 
 
PELKOSENNIEMEN, SAVUKOSKEN JA SALLAN ALUEELLE TEHDYT KAIVOSLAIN 
MUKAISET VARAUSILMOITUKSET JA NIISTÄ MAHDOLLINEN VALITTAMINEN 
 
Ymptervltk § 71 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) 

55 §:n perusteella hyväksynyt 7.9.2022 varausilmoituksen So-
dankylän ja Pelkosenniemen alueelle (liite 6), 29.11.2022 varau-
silmoituksen Sodankylän, Pelkosenniemen ja Sallan alueelle (liite 
7), sekä 7.12.2022 varausilmoituksen Pelkosenniemen ja Sodan-
kylän alueelle (liite 8). Tukes ei ole pyytänyt varausilmoituksista 
lausuntoja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.  

 
Koillis-Lapin ympäristöterveyshuollon ympäristönsuojelulle on tul-
lut tiedusteluja liittyen sen mahdolliseen aikomukseen valittaa va-
rausilmoituksista. 
 
Kaivoslain (621/2011) 7 §:n mukaan (j)okaisella on toisenkin alu-
eella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mit-
tauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpi-
teistä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai 
häiriötä (etsintätyö). Kaivoslain 32 §:n mukaan malminetsintälu-
pahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alu-
een tekemällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomaiselle (varau-
silmoitus). Kaivosviranomaisen on hyväksyttävä varaus, jos va-
rausilmoitus täyttää 44 §:ssä säädetyt edellytykset eikä hyväksy-
miselle ole laissa säädettyä estettä.  
 
Voimassa olevan varausilmoituksen ensisijainen tarkoitus on es-
tää muita hakijoita kohdistamasta malminetsintälupahakemusta 
samalle alueelle, kuin mihin varausilmoitus on tehty. Varaus antaa 
hakijalle aikaa tarkentaa malminetsintälupaa varten aluetta ja 
valmistella malminetsintälupahakemusta. Varausilmoitus itses-
sään ei kuitenkaan oikeuta varaajaa muuhun, kuin mitä on mainit-
tu tutkimuksista ilmoituksen yhteydessä. Varaus itsessään ei oi-
keuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus ei 
rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita maankäy-
tön tarpeita ja suunnitelmia.  
 
Mikäli asiasta halutaan tehdä valitus, on siihen oikeus kaivoslain 
(621/2011) 162 §:n nojalla. Varausilmoitukseen voi hakea muu-
tosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 
 
Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. 

 
Ehdotus: Yt. Koska Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen alueille hyväksytty-

jen varausilmoitusten mukaisesta toiminnasta ei ole syytä olettaa 
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa tai muuta vähäistä 
suurempaa haittaa, ei Pelkosenniemen-Savukosken kansanter-
veystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta tee niistä vali-
tusta.   
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Ympäristöterveyslautakunta § 71  19.12.2022 
 
…Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan alueelle tehdyt kaivoslain mukaiset varau-
silmoitukset ja niistä mahdollinen valittaminen 
 
Muutosehdotus: Pekka Nyman esitti, että ympäristönsuojeluviranomainen valittaa 

esitetyistä varauksista. 
 
Päätös: Muutosehdotus ei saanut kannatusta, joten ympäristöterveyslau-

takunta hyväksyy alkuperäisen esityksen, jonka mukaan Pelko-
senniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympä-
ristöterveyslautakunta ei tee varausilmoituksista valitusta.   
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Ympäristöterveyslautakunta § 72  19.12.2022 
 
HALLINTOLAIN 50 §:N MUKAINEN PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN / YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN 180 §:N MUKAINEN MÄÄRÄYS PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI 
 
Ymptervltk § 72 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on antanut 30.3.2022 liitteen x1 mu-
kaisen päätöksen Jorma Vilander hakemukseen (liite x2, asema-
piirros liite x3 ja selvitys haitta-aineista liite x4) rakennuksen käyt-
tämisestä sammutusharjoitteluun. 

 
Päätöksessään 30.3.2022 Pelkosenniemen-Savukosken kansan-
terveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta totesi, ettei 
se myönnä lupaa rakennuksen polttamiseen ympäristön-
suojelulain 120 §:n ja 122 §:n mukaisesti. Lautakunta katsoi, että 
kyseessä olisi jätteen hävittäminen polttamalla, joka on lainvas-
taista. 

 
Ympäristöministeriön muistiossa Jätelain eräiden säännösten tul-
kintalinjauksia (ympäristönsuojelujaosto 19.12.2014) todetaan, et-
tä rakennusta ei tulisi hävittää polttamalla muusta kuin erityisestä 
syystä poikkeustapauksessa. Tällainen erityinen syy voi olla esi-
merkiksi pelastuslaitoksen tarve saada rakennus paloharjoitus-
kohteeksi. Tulkintamuistion mukaan YSL 120 §:n mukainen poik-
keuksellisia tilanteita koskeva ilmoitus ei sovellu kyseiseen tilan-
teeseen, koska suunnitelmallisessa polttamisessa ei ole kyse on-
nettomuudesta tai muusta siihen verrattavasta ennalta arvaamat-
tomasta tilanteesta. Lisäksi hallituksen esitykseen jätelaiksi (HE 
199/2010) 3 §:n perusteluihin on kirjattu, ettei maaperään pysy-
vässä yhteydessä olevia rakennuksia tavallisesti pidetä jätteenä 
eivätkä ne siten olen sisälly jätelain soveltamisalaan. Myös kun-
nallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistiossa (Lapin Jäte-
huolto kuntayhtymän hallitus 20.5.2022 38 §) on jätteen polttamis-
ta koskevan 17 §:n perusteluissa todettu, ettei perustusten varas-
sa kiinteästi seisova rakennus yleensä ole jätettä, vaikka se olisi 
saanut purkuluvan.  

 
Koska päätöksen on katsottava perustuneen väärään ympäris-
tönsuojelulain ja jätelain soveltamiseen korjataan päätöstä hallin-
tolain 50 §:n mukaisesti ja asia käsitellään uudelleen. Lautakunta 
käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan. 

 
Asian ensimmäisen käsittelyn jälkeen hakemuksen kohteena ole-
valle rakennukselle on myönnetty purkulupa (liite x5). Lisäksi Ro-
vaniemen vapaaehtoinen palokunta on toimittanut lausunnon tar-
peestaan harjoituskohteelle (liite x6). Lausunto sisältää myös har-
joitussuunnitelman. Vapaaehtoisen palokunnan lausunnon voi-
daan katsoa osoittavan, että syy rakennuksen polttamiselle olisi 
tarve saada rakennus paloharjoituskohteeksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 72  19.12.2022 
 
Hallintolain 50 §:n mukainen päätöksen korjaaminen / ympäristönsuojelulain 180 §:n 
mukainen määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan savuhaittoja tulee vä-
häisessä määrin. Toiminta ei ole suoraan ympäristönsuojelulain 
ennakollisen valvonnan piirissä, mutta toiminnasta on syytä an-
taa määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi.  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 §:n mukaisesti (k)unnan 
ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen 
nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toi-
mintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, 
toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tar-
peellisten tietojen antamista. 

 
Ennen rakennuksen käyttämistä sammutusharjoitteluun siitä on 
syytä poistaa asbestit, ikkunalasit sekä sähköjohdot ja -laitteet. 
Ympäristöön muodostuvia savuhaittoja tulee rajoittaa ja raken-
nuksen purkujätteet tulee toimittaa ympäristöluvan varaiseen vas-
taanottopaikkaan. Ehdotetut määräykset ovat liitteenä x7. 

 
  Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. 

(ympäristötarkastaja Kaisa Soppela puh. 040 520 3162) 
 

Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta kumoaa asiassa 30.3.2022 23 § an-
tamansa päätöksen ja antaa liitteenä x7 olevan määräyksen pi-
laantumisen ehkäisemiseksi. 

 
Muutosehdotus: Pekka Nyman esitti, että määräykseen lisätään kohta, jonka mu-

kaan kohde tarkastetaan asbestipurkutyön jälkeen. 
 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta kumoaa asiassa 30.3.2022 23 § an-
tamansa päätöksen ja antaa liitteenä x7 olevan määräyksen pi-
laantumisen ehkäisemiseksi lisättynä muutosesityksessä ehdote-
tulla lisäyksellä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 73  19.12.2022 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 73 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 108-126/2022 henkilöstöasioita 
 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 42/2022 henkilöstöasioita 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 2.11.2022 / Y/48/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-

räyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maahan 
jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-403-0232-0003 

 
 Päätös 3.11.2022 / Y/45/2022 / Vapautushakemus jätevesiviemä-

riin liittämisestä saunarakennukselle Kemijärvellä 
 
 Päätös 9.12.2022 / Y/60/2022 / Päätös ympäristönsuojelumää-

räyksistä poikkeamisesta: käytöstä poistetun öljysäiliön maahan 
jättäminen kiinteistöllä RN:o 320-403-52-5 

 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 2.11.2022 / T51/2022 / Tupakkatuotteiden ja nikotii-

ninesteiden myyntilupa / Sandran puoti 
 

Tiedoksisaannit 
Ympäristötarkastaja 
Tutkintapyyntö 23.11.2022 / Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 
24.1 § kohta 3). 

 
Lapin ELY-keskus 
Lausunto 11.11.2022 / LAPELY/927/2022 / Lausunto kunnostuk-
sen loppuraporttiin, Stora Enso Oy, pilaantunut maaperä, Kemijär-
vi, Isokylä, Pahkakummuntie 199 
 
Lausunto 30.11.2022 / LAPELY/5826/2022 / Ruoppaus kiinteistön 
320-403-208-1 Syväniemi vesialueella Kotajärvellä, Kemijärvi 

 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 14.12.2022 / T53/2022 / Päätös terveydensuojelulain 20 

§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsit-
telystä perittävästä maksusta 
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Ympäristöterveyslautakunta § 73  19.12.2022 
 
…Tiedotusasiat 
 
  Ympäristötarkastaja 

Ilmoitus 15.12.2022 / Y/61/2022 / Ilmoitus jätteen ei-
ammattimaisen hyödyntämisen maarakentamisessa merkitsemi-
sestä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
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Ympäristöterveyslautakunta § 74  19.12.2022 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGILLE LIIKKEEN LUOVUTUKSELLA SIIRTYVÄÄ HENKILÖS-
TÖÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTAMENETTELY 
 
Ymptervltk § 74 Ympäristöterveyslautakunta on kokouksessaan 21.6.2022 § 38 

päättänyt käynnistää Kemijärven kaupungille siirtyvää henkilöstöä 
koskevan yhteistoimintamenettelyn; käsitellä henkilöstön siirron 
Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:stä Kemijärvelle työnantajan 
ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvoin-
tialueella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä;  
selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille henki-
löstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus 
koskee; antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä 
tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovu-
tuksen toteuttamista sekä edellä mainitut kohdat täytettyään tode-
ta, että luovuttaja on täyttänyt asiassa em. yhteistoimintalaissa 
tarkoitetun velvollisuutensa asian käsittelemiseen yhteistoimin-
nassa henkilöstön kanssa. 

 
 Kemijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstön siirtoso-

pimuksen 12.12.2022 § 445. Siirtosopimus on käsitelty YT-
ryhmässä 19.12.2022. Tarpeelliset henkilöstön siirtoon liittyvät 
henkilöstö- ja palvelussuhdetiedot on annettu Kemijärvelle sekä 
palkanlaskentaan että talous- ja henkilöstösuunnitteluun. Voidaan 
todeta, että luovuttava organisaatio on suorittanut yhteistoiminta-
velvoitteensa ja todeta yhteistoimintamenettely käydyksi. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta  

1. hyväksyy siirtosopimuksen;  
2. toteaa, että luovuttaja on täyttänyt yhteistoimintavelvoitteensa 
ja päättää neuvottelut sekä 
3. lähettää pykälän tiedoksi kuntayhtymän hallitukselle. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta  

1. hyväksyi siirtosopimuksen;  
2. toteaa, että luovuttaja on täyttänyt yhteistoimintavelvoitteensa 
ja päättää neuvottelut sekä 
3. lähettää pykälän tiedoksi kuntayhtymän hallitukselle. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 75  19.12.2022 
 
ILMOITUS JÄTTEEN EI-AMMATTIMAISEN HYÖDYNTÄMISEN MAARAKENTAMISES-
SA MERKITSEMISESTÄ YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN 
 
Ymptervltk § 75 Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on jä-

tetty 13.12.2022 ilmoitus jätteen ei-ammattimaisesta hyödyntämi-
sestä Pelkosenniemellä kiinteistöllä Sodankyläntie 16. Hyödyn-
nettävä jäte on purkubetonia kiinteistöiltä Kurkihyppyläntie 14 pu-
retuista rivitaloista ja Sodankylätine 16 pienkerrostalosta. Purku-
betonia käytetään puretun pienkerrostalon paikalle jääneen kuo-
pan täyttämisessä, jotta aluetta voidaan hyödyntää parkkipaikka-
na. Purkubetoni toimii jakavana kerroksena ja näin ollen parantaa 
alueen kantavuutta. Ilmoituksen mukaan maarakentamisessa 
hyödynnettävän betonijätteen määrä on noin 300 tonnia.  

 
Asiassa on päätetty, että jätteen hyödyntäminen voidaan toteuttaa 
ilmoituksen mukaisesti ja toiminta on merkitty ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään 15.12.2022. Jäte on mahdollista välivarastoida 
kiinteistölle Sodankyläntie 16 odottamaan murskausta. 

 
Ehdotus: Viranhaltija on hyväksynyt ilmoituksen, että jätteen hyödyntämi-

nen voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti ja toiminta on mer-
kitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 15.12.2022. Jäte on 
mahdollista välivarastoida kiinteistölle Sodankyläntie 16 odotta-
maan murskausta. 

 
Muutosehdotus: Pekka Nyman esitti, että päätös puretaan ja asia siirretään Lapin 

ELY-keskuksen käsittelyyn. 
 
Päätös: Muutosehdotus ei saanut kannatusta. Alkuperäinen ehdotus hy-

väksyttiin. 
 
 Pekka Nyman jätti eriävän mielipiteen: Kohde olisi tullut luvittaa 

MARA asetuksen mukaisesti Lapin ELY:n toimesta.  
Hankkeessa ei ole esitetty suunnitelmaa eikä piirustuksia. Ei ole 
selvää kuinka kohde sijoittuu asemakaavaan nähden. Hakija ei 
edusta kuntaa. Kunta ei ole hakenut alueelle asemakaavan muu-
tosta. Kohde sijaitsee koulun tontilla, jossa oleskelee lapsia. Ky-
seessä ole selvä jätteiden dumppausyritys jota ei tule hyväksyä. 
MARA asetus ei salli jätteiden sijoittamista lasten käytössä oleval-
le alueelle. 
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Ympäristöterveyslautakunta  19.12.2022 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  59-65, 67-68, 71, 73-75 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 66, 70 
 

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 66, 70 
 

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:      69, 72 
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

