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ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 
Postiosoite: PL 111, 57101 Savonlinna | vaihde 015 527 2000 | kirjaamo@sosteri.fi | www.sosteri.fi

Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä 
perittävästä maksusta

Toiminnanharjoittaja Rantasalmen kunta
Rantasalmen vesi- ja viemärilaitos
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi

Y-tunnus: 0166507-1
Toiminnan nimi Rantasalmen vesi- ja viemärilaitos
Toiminta Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (1352/2015)

Asia
Riskinarvioinnin hyväksymishakemus koskee Rantasalmen vesi- ja viemärilaitoksen vedenjakelualueella 
sijaitsevan talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymistä.

Asian vireille tulo ja tarkastukset
Hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä on jätetty terveydensuojeluviranomaiselle 2.6.2021, hakemusta on 
täydennetty 28.10.2021. Terveystarkastaja Tiina Munck on osallistunut riskinarviointiin yhteistyössä 
toiminnanharjoittajan kanssa, tarkastanut riskinarvioinnin hyväksymistä koskevan hakemuksen ja 
riskinarvioinnin 8.11.2021. Riskinarviointia on viimeksi muokattu 11.5.2021 (WSP-työkalu).

Pyydetyt lausunnot
Riskinarvioinnin hyväksymisestä ei ole pyydetty lausuntoja muilta viranomaisilta. 

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen
Riskinarvioinnin hyväksymishakemuksesta ei ole ilmoitettu, koska riskinarviointi on tarkoitettu vain 
toiminnanharjoittajan ja viranomaisen käyttöön. Riskinarvioinnin yhteenveto on nähtävillä Rantasalmen kunnan 
Internet-sivuilla. 

Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu, koska hakemus hyväksytään ilman ehtoja.

Päätös
Terveydensuojeluviranomainen hyväksyy hakemuksen mukaisen Rantasalmen vesi- ja viemärilaitoksen 
vedenjakelualueen riskinarvioinnin. Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. 
Toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa riskinarviointi aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tietojen 
muuttumisen takia on aiheellista. 

Perustelut
Toiminnanharjoittajan esityksen ja terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen perusteella riskinarviointi 
kattaa koko vedentuotantoketjun, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, niiden toimivuutta 
seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa. Riskienhallinta on 
tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(1352/2015) 3 §:n mukaisesti käyttäen standardia SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavaa muuta kansainvälistä 
standardia eli Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mukaisesti. 

Toiminnanharjoittajan esittämä riskinarviointi sisältää talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 
annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 7 a §:n mukaiset tiedot: 
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1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä;
2) selvitys, miten vedenottamon suoja-aluemääräykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja 
raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset on 
otettu huomioon riskinarvioinnissa;
3) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpano;
4) luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden 
saastumista;
5) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai 
vähentämiseksi; 
6) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi;
7) tarvittaessa toimenpideohjelma uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi;
8) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten.

Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Ympäristöterveydenhuoltojaoston 11.6.2021 § 14 ja kuntayhtymähallituksen 22.6.2021 § 84 vahvistaman 
terveydensuojelulain mukaisen taksan perusteella riskinarvioinnin hyväksymisen käsittelystä peritään 600 € 
maksu.

Käsittelymaksun määräytymisen perusteena on päätöksen käsittelyyn kuluva aika. 

Maksuperusteet
Toiminnanharjoittajalta peritään ympäristöterveydenhuoltojaoston 11.6.2021 § 14 ja kuntayhtymähallituksen 
22.6.2021 § 84 hyväksymän taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä sekä 
valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotoista ja tutkimuksista.

Valvontamaksun muutoksenhakuohje
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n hyväksymään taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja 
voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun 
perustevalituksen. Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn 
eräpäivään mennessä. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai 
maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Minna Canthin 
katu 64), 70101 Kuopio, ita-suomi.hao@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Perustevalitus on tehtävä 
viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.

Sovelletut oikeusohjeet ja viranomaisohjeet
Terveydensuojelulaki (763/1994) 20 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 7a §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24§ 1.mom (7, 8, 17 tai 20)

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky./ Ympäristöterveydenhuoltojaostolta. 
Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Käsittelymaksuun voi hakea muutosta perusvalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Ohje perusvalituksen 
tekemiseen on kohdassa valvontamaksun muutoksenhakuohje.
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Päätöksentekijä Tiina Munck
Terveystarkastaja 69013

Lisätietoja Sosterin viranhaltijapäätökset on sähköisesti allekirjoitettu.
Lisätietoja päätökseen liittyen saa päätöksen tehneeltä viranhaltijalta.

Jakelu
Päätös: Hakija

Tiedoksi: Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liitteet Oikaisuvaatimusohje
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) ja
kuntayhtymän jäsen
sekä kuntayhtymän jäsenkunta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Tiedoksianto ilmoittajalle/hakijalle lähetetty postitse liitteineen, pvm 9.11.2021 päätöksen tekoa seuraavana 
päivänä.

Kuntayhtymän jäsenen ja jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja osoite:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltojaosto
Postiosoite: PL 111, 57101 Savonlinna  
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sosteri.fi
Puhelinnumero: 044 417 3083
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 8-15
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos 
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Jos päätökseen liittyy pöytäkirja, päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Savon 
sairaanhoitopiiri Sosterin ympäristöterveydenhuollosta.

Päätöksen nähtäväksi asettaminen
Päätös on yleisesti nähtävillä 2.12.2021: Ympäristöterveydenhuolto, Terveysvalvonta os. Pihlajavedentie 8, 
57170 Savonlinna.


