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Kokouspaikka Vesileppis Areena, luontokabinetti 
Vokkolantie 1 c, Leppävirta

Läsnä Virva Leväinen, puheenjohtaja
Jarkko Laukkanen, I varapuheenjohtaja
Henna Tiitinen, II varapuheenjohtaja
Hannu Viirimaa, jäsen
Maarika Salstela, jäsen
Osmo Puustinen, jäsen (poissa § 11 käsittelyn ajan)
Jouni Sikanen, jäsen
Juha-Pekka Sopanen, jäsen (saapui § 6 aikana)
Mika Tinakari, jäsen
Marja Kiviniemi, jäsen
Marjatta Lehonmaa, varajäsen

Seppo Heinonen, kunnanhallituksen edustaja
Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä
Eila Kainulainen, esittelijä

Muut osallistujat

Poissa Virpi Ettanen, jäsen

Asiat § 1 - 15

Allekirjoitus
ja varmennus 

Leppävirralla 27.1.2022

Virva Leväinen
puheenjohtaja

Merja Voutilainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat

Jouni Sikanen      Marjatta Lehonmaa

Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti. 

Nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on 28.1.2022 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan 
verkkosivuilla www.leppavirta.fi.
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D/758/02.05.00.00/2021

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAMAKSUJEN 
MÄÄRÄYTYMINEN JA VALVONTAMAKSUTAULUKKO

Keski-Savon ympäristölautakunta 16.12.2021 § 85
Keski-Savon ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontamaksu-
jen määräytyminen perustuu voimassa oleviin lakeihin ja toimielimen hy-
väksymään taksataulukkoon. Nyt tehdään pääosin Elintarvikelain uudistuk-
sen (297/2021) vuoksi tulevia muutoksia ja korjataan vaihtuneet pykälät. 
Taksataulukkoon on tehty lisäksi muutamia tarkistuksia ja lisätty toiminnan 
lopettamisesta tehdyn ilmoituksen käsittelymaksu. 

Tekstiosassa on maininta valvontakohteille laissa kirjatusta perusmaksusta, 
jonka suuruus ja määräytymisperusteet eivät ole valvontayksikön päätettä-
vissä. 

Taksa tulee voimaan 3.1.2022.

Liitteinä taksateksti ja taksataulukko.

Valmistelija ja lisätietoja: Terveysvalvonnan johtaja Merja Voutilainen, 
044 3686732, merja.voutilainen@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy liitteiden mukaisesti 
ympäristöterveydenhuollon maksuperusteet ja taksan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Keski-Savon ympäristölautakunta 27.1.2022 § 9

Terveydensuojelulain uudistus valmistui vuoden 2021 joulukuun puolivä-
lissä. Valvontamaksujen hintoihin ei tule kunnan taksassa muutoksia, vain 
uuden lain numerointi ja muuttuneet pykälät päivitettiin. 
Terveydensuojelulain uudistuksessa päätettiin määrätä perusmaksu valvon-
takohteille. Tämä on vastaava lakisääteinen maksu kuin elintarvikelain puo-
lella. 

Valmistelija ja lisätietoja: Terveysvalvonnan johtaja Merja Voutilainen, 
044 3686732, merja.voutilainen@leppavirta.fi     

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy liitteiden mukaan tehdyt muu-
tokset taksatekstiin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 §
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 1 – 8, 11, 12, 14, 15 
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 13 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 9, 10 
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon 
ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, 
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
 Savonkatu 39, PL 4
 79101 Leppävirta

Sähköposti:  kunta@leppavirta.fi

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on 
luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena 
kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta 
vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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