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Aluehallitus 28.04.2022 § 35

Lisätiedot

va. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen, p. 013 3308206

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueen
osalta liitteenä olevan sopimuksen Pohjois-Karjalan
ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen hyvinvointialueen
hoidettavaksi on mahdollista lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki)
65 § mukaisin edellytyksin.
Edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on, että:
1) hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien
osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät 20 §:ssä tarkoitetulle
kuntayhtymälle siten, että kuntayhtymä hoitaa tehtävää viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2022;
2) hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 4 §:ssä säädetystä ajankohdasta
lukien; ja
3) alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän
täysimääräisen rahoituksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus ympäristöterveydenhuollon
tehtävien hoitamisesta on tehtävä 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja
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se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2027 asti. Sopimuksen tulee sisältää
määräykset menettelystä sopimuksen päättyessä.
Siun soteen kuuluvat kunnat ovat siirtäneet ympäristöterveydenhuollon
tehtävät kuntayhtymälle Siun soten perustamisen myötä 1.1.2017
Heinäveden kuntaa lukuun ottamatta. Heinäveden kunnanvaltuusto on
päättänyt 15.11.2021 § 83 siirtää Heinäveden ympäristöterveydenhuollon
tehtävät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
hoidettavaksi viimeistään 31.12.2022. Ympäristöterveydenhuollon
siirtymisestä hyvinvointialueelle on tehty periaatteelliset päätökset
poliittisessa seurantaryhmässä ja kuntayhteistyöryhmässä vuoden 2021
aikana. Hyvinvointialueen ja kuntien välistä sopimusta on valmisteltu
kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta. Sopimusluonnos on esitelty
kuntayhteistyöryhmässä 18.3.2022 ja siihen on tehty muutoksia
kommenttien pohjalta.
Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue ja kunnat sopivat sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun
lain (616/2021) 65 §:n mukaisesti, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
hoitaa sopijakuntien puolesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueesta annetun lain (410/2009) 1 §:ssä tarkoitetut
ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut
itse, yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne
sopimukseen perustuen muilta palveluntuottajilta.
Sopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat tehtävät:
1. terveydensuojelulain mukaiset kunnan viranomaistehtävät (kunnan
terveydensuojeluviranomainen),
2. elintarvikelain mukaiset kunnan viranomaistehtävät (kunnan
elintarvikevalvontaviranomainen),
3. tupakkalain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät,
4. lääkelain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät,
5. eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaiset kunnan tehtävät.
Sopimus on voimassa voimaanpanolain mukaisesti 1.1.2023-31.12.2027 ja
tämän jälkeen se on voimassa toistaiseksi.
Pohjois-Karjalan kunnat hyväksyvät hyvinvointialueen ja kuntien välisen
sopimuksen omalta osaltaan.

Aluevaltuusto 09.05.2022 § 34
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Lisätiedot

va. ympäristöterveydenhuollon johtaja Kirsi Hiltunen, p. 013 330 8206

Päätösehdotus

Aluehallitus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueen
osalta liitteenä olevan sopimuksen Pohjois-Karjalan
ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi asiaan liittyen, että aluehallituksen kokouksen
28.4.2022 jälkeen on tullut tieto, että siirtyvä henkilöstö siirtyykin
Leppävirran kunnalta ensin Heinäveden kunnalle ja tämän jälkeen Siun
sotelle ja tältä edelleen hyvinvointialueelle. Aluehallituksen 28.4.2022
käsittelemässä sopimustekstissä viitattiin Heinäveden kunnan sijasta
Leppävirran kuntaan (Keski-Savon ympäristötoimen vastuukunta).
Puheenjohtaja esitti valtuustolle, että sopimuksen kohtaa 5
(Viranhaltijoiden asema sekä vastuu eräistä palvelussuhteisiin liittyvistä
korvauksista) muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Heinäveden kunnan siirtäessä ympäristöterveydenhuollon tehtävät
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle viimeistään
31.12.2022, noudatetaan Heinäveden kunnalta siirtyvän henkilöstön
työtapaturma- ja palvelussuhdekiistojen sekä palkkasaatavien
korvausvastuista Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän ja Heinäveden kunnan tekemää sopimusta tilanteissa, joissa
korvauksen peruste liittyy Heinäveden kunnan tai sitä edeltävien
organisaatioiden aikaiseen toimintaan."
Edelleen puheenjohtaja esitti, että aluevaltuusto valtuuttaa vs.
ympäristöterveydenhuollon johtajan tekemään sopimustekstiin
merkitykseltään vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimuksen
periaatteisiin.
Yhtymävaltuusto hyväksyi sopimuksen Pohjois-Karjalan
ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä puheenjohtajan esittämällä
muutoksella.

Liitteet
[1]

Sopimus Pohjois-Karjalan ymparistöterveydenhuollon
järjestämisestä 1.1.2023 alkaen
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 34

VALITUSOSOITUS / ALUEVALITUS
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksella vain
se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen
hakea muutosta aluevalituksella myös:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
• hyvinvointialueen jäsen

Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.
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Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset)
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan
• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Yhteystietojen muutoksesta on
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
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Valitukseen on liitettävä:
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
valitusosoituksineen
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista
säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

