Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Aika

24.02.2021, klo 15:15

Paikka

Yhteys Teams-ohjelman kautta

Kokouskutsu
23.02.2021

1 (17)

Käsiteltävät asiat
§ 13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14

Pöytäkirjan tarkastus

§ 15

Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

§ 16

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

§ 17

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

§ 18

Tiedoksi

§ 19

Määräys jätehuoltoon liittämiseksi ja uhkasakon määrääminen maksuun,
vapaa-ajankiinteistö (507-403-6-35), Mäntyharju

§ 20

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen 2020

§ 21

Toimintakertomus 2020/Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Lisäpykälät
§ 22

Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

§ 23

Ympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveydenhuollon
viranhaltijoille

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta
Osallistujat

Kokouskutsu
23.02.2021

Petri Pekonen, puheenjohtaja
Sari Rautiainen, 1. varapuheenjohtaja
Hanna Pasonen, sihteeri
Dina Samaletdin
Eija Kuitunen
Hannu Tullinen
Harri Haavikko
Jarmo Lautamäki
Markku Lamponen
Risto Salminen
Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja, Hirvensalmi
Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, Mäntyharju
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Tapani Nykänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Kangasniemi
Heikki Liukkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Hirvensalmi
Jari Liukkonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Pertunmaa
Leena Pekkanen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Mäntyharju
Risto Nylund, kunnanjohtaja, Kangasniemi
Minna Pöntinen
Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Juha Rautio, ympäristötarkastaja
Leena Ruotsalainen, kunnanjohtaja, Pertunmaa

2 (17)

Mikkeli
Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Kokouskutsu
23.02.2021

§ 13
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 14
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Haavikko ja Sari Rautiainen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 26.2.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä
kaupungin yleisessä tietoverkossa.
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§ 15
Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus
Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Terveystarkastajan vuorotteluvapaan sijaisuus, 04.02.2021
§ 2 Kaupungineläinlääkärin viran täyttämättä jättäminen, 18.02.2021
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten
täytäntöönpanolle.
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§ 16
Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, otto-oikeus
Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Hulevesimallinnuksen tilaaminen, 25.01.2021
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten
täytäntöönpanolle.
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§ 17
Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi
Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 1 Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirto tiloilla Sorala ja Mäntykangas, Mäntyharju,
21.01.2021
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kivenmurskaus
Metsä-Sairilassa, Mikkelin kaupunki, 25.01.2021
§ 2 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Hirvensalmen Autourheilijat ry,
01.02.2021
§ 3 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Marko Väisänen, Mäntyharju, 15.02.2021
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
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§ 18
Tiedoksi
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Merkitään tiedoksi.
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 31,06.05.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, § 19, 24.02.2021
§ 19
Määräys jätehuoltoon liittämiseksi ja uhkasakon määrääminen maksuun, vapaa-
ajankiinteistö (507-403-6-35), Mäntyharju
MliDno-2020-652
Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 06.05.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Halinen
henna.halinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Huomautuskirje Kymen jätelautakunta
Kymen jätelautakunta on lähettänyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle tiedoksi
Kymen jätelautakunnan päätöksen (ote pöytäkirjasta 26.9.2019 § 30), jossa
jätelautakunta pyytää jätehuollon valvovaa viranomaista (Mikkelin seudun
ympäristölautakuntaa) antamaan valvontamääräyksen niille kiinteistölle, jotka eivät
ole noudattaneet Kymen jätelautakunnan määräystä liittää Mäntyharjun kunnassa
sijaitsevaa kiinteistöä jätelain edellyttämään järjestettyyn jätehuoltoon.
Kymen jätelautakunnan asiakkailleen antaman ohjeistuksen mukaan jätehuoltoon
liitytään pääsääntöisesti kiinteistön omalla astialla. Toisena vaihtoehtona on liittyä
jätehuoltoon lähinaapurin kanssa yhteiseen astiaan ja muodostaa nk. kimppa.
Velvoittavista viranhaltijapäätöksistä huolimatta kiinteistön haltija ei ole liittynyt
järjestettyyn jätehuoltoon määräaikaan 31.5.2019 mennessä.
Jätteen/kiinteistön haltija on saanut Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta kehotuksen
noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä viimeistään 15.11.2019 ja
liittää vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon.
Muistutus on toistettu kaksi kertaa ja kerrottu, että mikäli määräystä ei noudateta,
jatketaan asian käsittelyä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa.
Ympäristölautakunta toistaa liittymismääräyksen ja voi asettaa jätelain (646/2011) 129
§:n nojalla määräyksen tehostamiseksi uhkasakon.
Jätteen/kiinteistön haltija (MP) on määrätty liittämään kiinteistö (507-403-6-35)
jätehuoltoon joko ilmoittautumalla Kymenlaakson Jäte Oy:lle kiinteistökohtaisen
keräykseen tai yhteisastiaan (Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas,
p. (05) 744 34 00).
MP:lle on Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön päätöksessä kerrottu perusteet
kiinteistön liittämisestä jätehuoltoon (liite).
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Jätteen haltijan (MP:n) tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan päätöstä viipymättä
viimeistään 30.6.2020 ja liittää vapaa-ajan kiinteistö (507-403-6-35) jätehuoltoon.
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Samalla Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa uhkasakon (350 euroa)
määräyksen tehostamiseksi (Jätelaki 646/2011 § 129).
Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko.
kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun
ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut@mikkeli.fi).
Päätös
Hyväksyttiin.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta, 24.02.2021, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Henna Halinen
henna.halinen@mikkeli.fi
ympäristötarkastaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on päätöksellään (6.5.2020 § 31) määrännyt MP:
n liittämään omistamansa Mäntyharjussa sijaitseva vapaa-ajankiinteistö jätehuoltoon
viimeistään 30.6.2020. Samalla ympäristölautakunta on asettanut jätelain (646/2011)
129 §:n nojalla 350 euron uhkasakon määräyksen tehostamiseksi.
Ympäristölautakunnan päätös on lainvoimainen.
Kiinteistöä ei liitetty jätehuoltoon em. määräaikaan mennessä.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lähettänyt MP:lle 13.11.2020 päivätyn
kuulemiskirjeen (oheismateriaalina). Ympäristöpalvelut on varannut MP:lle
uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti tilaisuuden selityksen antamiseksi
päätöksen laiminlyönnin johdosta ja uhkasakon tuomitsemista varten. Kirjeessä
todetaan, että selityksen toimittamatta jättäminen ei estä
hallintopakkotoimenpiteiden jatkamista.
Asianosaisen kuuleminen
Kuulemiskirje lähetettiin MP:lle saantitodistuksella, joka palautui Ympäristöpalveluille
merkinnällä Ei noudettu.
Kuulemiskirje toimitettiin MP:lle haastetiedoksiantona 12.1.2021. MP ei ole antanut
asiassa selitystä määräaikaan mennessä (14 vuorokauden kuluessa kirjeen
vastaanottamisesta).
Kiinteistön 507-403-6-35 jätehuoltotilanne
Kiinteistön jätehuoltotilanne on varmistettu Kymenlaakson Jäte Oy:ltä 3.2.2021.
Kiinteistö ei ole liittynyt jätehuoltoon.
Sovelletut oikeusohjeet
Jätelaki (646/2011) 23 §, 24 §, 28 §, 32 §, 35 §, 126 §, 129 §, 137 §, 138 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6 §, 8 §, 10 §, 12 §, 19 §, 22 §, 23 §, 24 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää 6.5.2020 § 31 asetetun 350 euron
uhkasakon maksuun.
Ympäristölautakunta määrää uudelleen, että jätteen haltijan (MP) tulee liittää
kiinteistö 507-403-6-35 järjestettyyn jätehuoltoon viipymättä, mutta kuitenkin
viimeistään 30.4.2021 mennessä.
Tämän määräyksen tehosteeksi ympäristölautakunta asettaa uuden 350 euron
uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, jos määräystä ei noudateta.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää, että Kymen jätelautakunta ilmoittaa ko.
kiinteistön jätehuoltotilanteen määräajan umpeuduttua Mikkelin seudun
ympäristöpalveluille (ymparistonsuojelu@mikkeli.fi).
Ratkaisun perustelut
Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi
tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä
noudattamatta jättämiselle ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon
tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on
lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi
muutoksenhausta huolimatta.
MP velvoitettiin Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hallintopakkopäätöksellä
(6.5.2020 § 31) liittämään Mäntyharjun kunnassa sijaitseva vapaa-ajankiinteistö 507-
403-6-35 järjestettyyn jätehuoltoon. Päävelvoite tuli täyttää 30.6.2020 mennessä ja sen
noudattamisen tehosteeksi asetettiin uhkasakko. Kymenlaakson Jäte Oy:ltä saadun
tiedon mukaan päävelvoitetta ei ole noudatettu. MP ei ole myöskään esittänyt pätevää
syytä päävelvoitteen noudattamatta jättämiselle. Tämän vuoksi uhkasakko on
määrättävä täytäntöön pantavaksi.
Tiedoksi
MP (saantitodistuksella), Kymen jätelautakunta, Kymenlaakson Jäte Oy
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§ 20
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen 2020
MliDno-2021-921
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Pasonen
Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Liite Ympltk Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutuminen 2020
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on
laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä
olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää periaatteet
valvonnan järjestämisestä ja kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan
riskinarvioinnin perusteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi
valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa.
Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta
valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena.
Ympäristöpalvelut on laatinut vuodesta 2014 lähtien vuosittain uuden
ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja –ohjelman.
Valvontaohjelmaan on sisällytetty myös jätelain mukainen säännöllinen valvonta,
merenkulun ympäristönsuojelun valvonta (huvivenesatamat) ja maa-aineslain
mukaiset valvontakohteet. Vuoden 2020 valvontasuunnitelmaan sisältyi yhteensä 58
ympäristölupakohteen, 30 maa-aineskohteen ja 9 rekisteröintimenettelyn piiriin
kuuluvan kohteen tarkastusta.
Vuonna 2020 valvontaohjelmassa olevien kohteiden tarkastuksia tehtiin yhteensä
115. Maa-aineskohteiden tarkastuksia tehtiin 49 kpl, ympäristölupakohteiden
tarkastuksia 58 ja muita valvontaohjelmaan kuuluvien kohteiden tarkastuksia 8.
Valvontaohjelmaan kuuluu myös jätelain 100 §:n tarkoittamat kohteet ja merenkulun
ympäristönsuojelusta annetun lain (2009/1672) mukaiset huvivenesatamat. Vuodelle
2020 laaditun ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman voidaan todeta toteutuneen
pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Rekisteröintimenettelyn piirissä olevia
kohteita tarkastettiin hieman suunniteltua vähemmän ja maa-aineskohteita ja
yhteislupakohteita, joilla on sekä maa-aineslupa että ympäristölupa, tarkastettiin
suunniteltua enemmän. Koronatilanne ei vaikuttanut valvonnan toteutumiseen
vuositasolla.
Tarkempi valvontasuunnitelman toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa
taulukossa.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelman toteutumisen vuodelta 2020.
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§ 21
Toimintakertomus 2020/Mikkelin seudun ympäristölautakunta
MliDno-2021-883
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Tirkkonen
maria.tirkkonen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Toimintakertomus 2020 Mikkelin seudun ympäristölautakunta
2 Liite Ympltk Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Ympäristöpalvelut 2021
Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä.
Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa raportoidaan
toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen, talouden toteutuminen ja olennaiset
poikkeamat ja selvitys poikkeamien syistä. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
raportoidaan toimielinten tuloskorteilla, joka on sisällytetty osaksi
toimintakertomusta. Tavoitteiden toteutuminen on arvioitava sillä tasolla, että niiden
perusteella voidaan arvioida, onko toimintaa toteutettu valtuuston asettamien
tavoitteiden mukaisesti.
Lisäksi toiimintakertomuksen erillisenä liitteenä on selonteko sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä.
Ympäristölautakunnan toimintakertomuksessa on esitetty myös kuntien
maksuosuudet tulosyksiköittäin. Erillisessä liitteessä esitetään arvio sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan noudattamisesta.
Talouden tunnuslukujen osalta raportoidaan TA 2020, TP2020 ja toteutuma %.
Tuloskortilla raportoitavat toimintaa koskevat tunnusluvat ovat terveysvalvonnan
tarkastukset, eläinlääkintähuollon sairas- ja virkamatkat ja hoidetut pieneläimet ja
ympäristönsuojelun osalta lupavelvollisten kohteiden tarkastukset ja kirjalliset
asiakassuoritteet (päätökset, lausunnot).

Ympäristölautakunnan talousarvion toteuma vuonna 2020
TA 2020
Toimintatuotot (sisältää kuntaosuudet) 1 040 163
Toimintakulut
2 210 940
Toimintakate
1 170 777

Toteuma 31.12.2020
1 027 328
2 105 442
1 078 114

Valtuuston nähden sitovat tulot alittuvat 12 834,99 euroa. Toimintakulut kuitenkin
alittuivat 105 498 euroa ja toimintakate oli siten 92 663 euroa parempi kuin
talousarviossa.
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Tulojen alitus johtui koronapandemian vaikutuksista terveysvalvonnan
suunnitelmalliseen valvontaan (epidemian alussa tehtiin vain välttämättömät
tarkastukset Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti) sekä kuntalaskutuksen
pienentymisestä menojen alituttua talousarvioon verrattuna.
Liitteenä on toimintakertomus, johon sisältyy kuvaus palvelusuunnitelman ja talouden
toteutumisesta, talouden tunnusluvut, kuntaosuudet ja tuloskortti sekä erillisenä
liitteenä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilomake.
Lautakunta valtuuttaa talouspalvelut tekemään toimintakertomukseen
/tilinpäätökseen tarvittaessa teknisiä korjauksia. Mahdollisesti tehdyt korjaukset
tuodaan tiedoksi lautakunnalle kaupunginhallituksen 29.3.2021 tilinpäätöskäsittelyn
jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja
Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2020
toimintakertomuksen liitteineen, ja esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle, ja edelleen
Mikkelin kaupunginvaltuustolle, hyväksyttäväksi toimintakertomuksen liitteineen,
huomioiden tulojen alituksen.
Tiedoksi
Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja
Pertunmaan kunnanhallitukset
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§ 22
Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus
Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Kaupungineläinlääkärin viransijaisuus, 22.2.2021

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Kaupungineläinlääkärin viransijaisuuden täyttäminen, 22.02.2021
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska
viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten
täytäntöönpanolle.
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§ 23
Ympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille
MliDno-2021-975
Valmistelijat / lisätiedot:
Maria Tirkkonen
maria.tirkkonen@mikkeli.fi
terveysvalvonnan johtaja
Liitteet

1 Liite Ympltk Delegointitaulukko ympäristöterveys 240221
Mikkelin kaupunginvaltuusto on 22.5.2017 § 41 hyväksynyt uuteen
hallintorakenteeseen liittyvän päivitetyn hallintosäännön, joka on tullut voimaan
1.6.2017. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 6 hyväksynyt joitakin
täsmennyksiä hallintosääntöön. Hallintosäännön 5 luku käsittelee toimielinten
tehtäviä ja toimivallan jakoa. Hallintosäännön 45 § mukaan toimielin voi siirtää sille
tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle
toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on aiemmilla päätöksillään siirtänyt
ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaista päätösvaltaa laajasti alaisilleen
viranhaltijoille. Laajamittainen delegointi on jouduttanut asioiden käsittelyä ja
mahdollistanut joustavan kokousaikataulusta riippumattoman työskentelyn.
Edellisen kerran delegointipäätöstä on tarkistettu Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan kokouksessa 6.9.2017 §:ssä.
Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (147/2021) tuli
voimaan 22.2.2021. Lakimuutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten
mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen
estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka.
Lain 59 b § mukaan kunnan terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n ja elintarvikelain 32
§:n nojalla toimivaltaiset viranomaiset saavat mainittujen lakien nojalla tekemiensä
tarkastusten yhteydessä tarkastaa tämän lain mukaisten velvollisuuksien ja rajoitusten
sekä niitä koskevien päätösten noudattamisen. Näiden viranomaisten oikeudesta
asettaa määräyksiä ja pakkokeinoja säädetään 59 d §:n 1 ja 2 momentissa. Edellä 4
momentissa tarkoitetut viranomaiset sekä 59 d §:n 1 momentissa tarkoitettu
viranomainen saavat suorittaa tarkastuksen myös aluehallintoviraston tai Liikenne- ja
viestintäviraston pyynnöstä.
Lain 59 b § on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.
Toimivaltalistausta esitetään päivitettävän siten, että lisätään terveysvalvonnan
johtajalle, terveystarkastajille, kaupungineläinlääkäreille ja valvontaeläinlääkäreille
toimivaltaa Lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (147
/2021) pykälän 59 b osalta.
Toimivallan siirtoehdotus on koottu taulukoksi, joka on esityksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Petri Pekonen
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Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää Mikkelin kaupungin hallintosäännön
perusteella siirtää toimivaltaansa liitteen mukaisesti tartuntatautilain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta (147/2021) pykälän 59 b osalta. Suurin osa
muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka. Toimivaltaa siirretään terveysvalvonnan
johtajalle, terveystarkastajalle, kaupungineläinlääkärille ja valvontaeläinlääkärille.
Toimivallan siirto astuu voimaan 24.2.2021 alkaen.

