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  Nimi  Tehtävä 
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  Pekka Wallenius  Mia Puisto 
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Pöytäkirjan tarkastus 19.1.2023 
 
 
 
 
 
  Elina Helamaa  Vesa Mäenpää 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja  
 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
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§ 1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
ES ymptelk 17.1.2023      
      

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 ===== 
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§ 2 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
ES ymptelk 17.1.2023         
      

Hallintosäännön 155 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja 
ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. 

 
Päätösehdotus Päätetään pöytäkirjan tarkastusajankohdasta ja valitaan pöytäkirjan 

tarkastajat. 
 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Helamaa ja Vesa Mäenpää. 
 
 ===== 
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§ 3 
Pöytäkirjanpitäjä ja läsnäolo-/puheoikeudet ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa 
 
ES ymptelk 17.1.2023      
 

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. 
HallS 155 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa 
toimielimen puheenjohtaja. 
 
HallS 140 §:n mukaan toimielin päättää tiettyjen hallintosäännössä 
mainittujen läsnäoloon oikeutettujen luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden lisäksi muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta 
kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeus ympäristöterveyslautakunnassa 
olisi tarkoituksenmukaista antaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi 
ympäristötoimialan toimialajohtajalle. 
 

Esittelijä                             Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala. 
 

Päätösehdotus                  Ympäristöterveyslautakunta päättää, että Etelä-Satakunnan  
ympäristöterveyslautakunnan pysyväksi pöytäkirjanpitäjäksi nimetään 
hygieenikkoeläinlääkäri Mia Puisto. Pysyvän pöytäkirjanpitäjän ollessa 
estyneenä, valitaan pöytäkirjanpitäjä kokouksessa. 

 
Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta myöntää 
hygieenikkoeläinlääkäri Mia Puistolle sekä toimialajohtaja, 
ympäristöpäällikkö Jukka Rekolle läsnäolo- ja puheoikeuden 
ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ===== 
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§ 4 
Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen 
 
ES ymptelk 17.1.2023      

 
Hallintosäännön 135 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, 
joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset 
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät 
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai 
oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään 
merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, 
joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä 
tavalla. Jos Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta päättää 
noudattaa sähköistä kokouskäytäntöä, kokouskutsu ja esityslista siinä 
määrin, kuin se on valmis, lähetetään sähköpostilla sakyla.fi-
muotoiseen sähköpostiin. Esityslista liitteineen tulee myös Säkylän 
Teams-ohjelmistoon. 
 
Ympäristöterveyslautakunnan kokouksissa voidaan käsitellä myös 
lisälistalla olevia asioita, jos lautakunta päättää ottaa lisälistan 
käsiteltäväksi. Toisinaan esimerkiksi vähän ennen kokousta tulee 
vireille asioita, joita ei ehditä valmistelemaan varsinaiselle esityslistalle, 
mutta nopean asiakaspalvelun näkökulmasta on tarkoituksenmukaista 
käsitellä asia lisälistalla. 
 
Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 
paikan. Ympäristöterveyslautakunnan on tarpeen päättää vuoden 2023 
kokousajoista. Ympäristölautakunnan kokousten viikonpäivästä sekä 
kokouksen aloituksen kellonajasta on tarpeen keskustella. 
 

Esittelijä                             Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala 
 

Päätösehdotus                  Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta päättää, että  
kokouskutsu, joka sisältää esityslistan, lähetetään sähköpostilla 
sakyla.fi-muotoisiin sähköposteihin viimeistään neljä vuorokautta ennen 
kokousta. 
Ympäristöterveyslautakunta päättää, että kokousajankohdista. Vuoden 
2023 kokousten päivämääristä ja aloitusajasta tehdään ehdotus 
kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen. 
 

Päätös Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta päättää, että  
 kokouskutsu, joka sisältää esityslistan, lähetetään sähköpostilla 

sakyla.fi-muotoisiin sähköposteihin viimeistään neljä vuorokautta ennen 
kokousta. Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunta päätti, että 
vuoden 2023 kokoukset pidetään 23.5 Eurassa, 19.9. Huittisissa ja 
12.12. Raumalla. 

 
 ===== 
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§ 5 
Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja 
ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjojen sekä viranhaltijoiden päätösten nähtävänä 
pitäminen 
 
ES ymptelk 17.1.2023      

 
Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen on pidettävä päätöksistään 
pöytäkirjaa. Hallintosäännön 155 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja 
sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan 
puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa 
puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Kuntalaissa eikä hallintosäännössä ole määrätty tarkemmin pöytäkirjan 
tarkastamismenettelystä. Hallintosäännön 155 §:n mukaan pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yleinen tapa on ollut, että 
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa kullakin kerralla valittua 
jäsentä tai varajäsentä. 
 
Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on 
tarkastettu. Pöytäkirja on siis tarkoituksenmukaista tarkastaa 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on laadittu. Kiireellisissä 
asioissa pöytäkirja voidaan tarvittaessa tarkastaa myös kokouksessa 
heti päätöksenteon jälkeen. 
   
Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy laadittua pöytäkirjaa, se 
tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. 
 
Hallintosäännön 156 §:n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen 
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja 
tarvittaessa muulla toimielimen päättämällä tavalla ja aikana. Muun 
viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan 
jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
Kunnanhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden 
huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä 
tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla 
toimialallaan. 
 

Esittelijä                             Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala.    
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Päätösehdotus                   Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan kokouksen pöytäkirjan  

tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa erikseen valittavaa 
pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Kokouspöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa viimeistään toisena 
kokousta seuraavana viraston aukiolopäivänä, mikäli jokin asia ei 
kiireellisyydestä johtuen edellytä pöytäkirjan tai sen osan tarkastamista 
välittömästi.  
 
Lisäksi ympäristöterveyslautakunta päättää, että pöytäkirja Säkylän 
verkkosivujen lisäksi pidetään nähtävänä Euran kunnan sekä Huittisten, 
Kokemäen ja Rauman kaupunkien verkkosivuilla tai Euran, Huittisten ja 
Kokemäen verkkosivuille linkitetään Säkylän pöytäkirja. Koska 
verkkosivuilla ei ympäristöterveyslautakunnan asioiden osalta voida 
aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- 
ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän 
kunnanvirastossa sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman 
kaupunginvirastoissa muutoksenhakuajan. 
 
Ympäristöterveydenhuoltoa koskevat ympäristölautakunnan alaisten 
viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä päätökset, joissa on kuntalain 
mukainen muutoksenhakuoikeus, pidetään nähtävänä Säkylän kunnan 
verkkosivuilla muutoksenhakuajan niiltä osin, kuin ne ovat julkisia. 
 
Esittelijä muutti päätösehdotusta niin, että toinen kappale kuuluu 
seuraavasti: Kokouspöytäkirja tarkastetaan kokouksessa sovittavalla 
tavalla. Pöytäkirjan tarkastuksessa siirrytään mahdollisimman pian 
sähköiseen allekirjoitukseen.   
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ===== 
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§ 6 
Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan sähköinen kokouskäytäntö 
 
ES ymptelk 17.1.2023      

Sähköinen kokouskäytäntö tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että 
paperimuotoisena jaettu kokousmateriaali toimitetaan kokousten 
osanottajille sähköisesti. Sähköisessä kokouskäytännössä esityslistoja 
ja muuta materiaalia ei enää monisteta, kuljeteta eikä lähetetä postissa. 
Toimielimen kokouksen osanottajat hakevat toimielimen esityslistan 
tietokoneen välityksellä tietoturvallisesti palvelimelta, tekevät 
halutessaan niihin omat merkintänsä ja tallentavat kommentoimansa 
esityslistan omaan käyttöönsä palvelimelle.  
 
Käytäntönä on viime vuodet ollut, että kokouskutsu ja esityslista 
lähetetään sakyla-fi-muotoiseen sähköpostiin ja esityslista liitteineen on 
nähtävänä Teamsissä. Yksityisiin sähköposteihin sekä muille, kuin 
toimielimen kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille ei kokouskutsuja 
lähetetä. Säkylän kunta/lähettäjä ei voi varmistua vastaanottajan 
sähköpostin tietoturvallisuudesta ja esim. siitä, että sähköpostin 
asetukset ovat sellaiset, että viesti menee perille. Takavuosina 
yksityisiin sähköposteihin lähetetyt kokouskutsut aiheuttivat runsaasti 
sekaannusta, koska yksityisen sähköpostin asetukset eivät olleet 
kohdallaan ja vastaanottajan mielestä kokouskutsua ei oltu lähetetty.  
 
Monet kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt voivat olla halukkaita 
saamaan esityslistat ja pöytäkirjat. Kuntien ja kaupunkien muille 
viranhaltijoille, jotka ovat halukkaita saamaan kokouskutsut ja 
esityslistat, on mahdollista saada ne oman kunnan/kaupungin kirjaamon 
kautta. 
 
Säkylän kunnanhallitus siirtyi sähköiseen kokouskäytäntöön v. 2013 
alussa sekä Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta (v. 2019 Etelä-
Satakunnan ympäristölautakunta) v. 2014 alussa ja kokemukset ovat 
hyviä. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen hyötyinä on 
ajansäästö, kuljetus- ja painatus-/ kopiointikustannusten pienentyminen, 
tiedonkulun nopeus ja sujuvuus. Sähköisessä kokouskäytännössä 
etuna on lisäksi se seikka, että esityslistan lähettämisen jälkeen ennen 
kokousta voidaan lähettää helpommin lisämateriaalia ja liitteitä. Näin 
lautakunnan jäsenille jää enemmän aikaa perehtyä asiaan verrattuna 
siihen, että lisämateriaali jaettaisiin vasta kokouksessa. Myös 
mahdollisten lisälistojen lähettäminen etukäteen ennen kokousta on 
helppoa sähköisesti. 
 
Ympäristöterveyslautakunnan uusille jäsenille, joilla ei edustamansa 
kunnan tai kaupungin puolesta ole käytettävissä tietokonetta tai 
taulutietokonetta, Säkylän kunta järjestää taulutietokoneen jäsenen 
käyttöön. Sähköinen kokouskäytäntö pyritään ottamaan käyttöön ennen  
ympäristöterveyslautakunnan seuraavaa kokousta ja siitä lähetetään 
kirjalliset ohjeet. 
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Esittelijä                             Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala. 

 
Päätösehdotus:                 Ympäristöterveyslautakunta päättää, että ympäristöterveyslautakunnan  

kokouksissa sovelletaan sähköistä kokouskäytäntöä. Lautakunnan 
jäsenille annetaan tarvittaessa taulutietokoneet paperittomaan 
kokouskäytäntöön siirtymiseksi, jos jäsenellä ei kotikunnan/-kaupungin 
puolesta ole tietokonetta käytettävissä. Säkylän kunnan luovuttamat 
tietokoneet on palautettava kunnalle viipymättä, kun luottamustehtävä 
Säkylän kunnassa päättyy. Niille jäsenille, jotka tarvitsevat koulutusta 
laitteen käyttöön, järjestetään koulutusta erikseen sovittavana 
ajankohtana. 
 
Muut kuntien ja kaupunkien luottamushenkilöt, jotka haluavat 
sähköpostilla saada ympäristöterveyslautakunnan kokouskutsun ja 
esityslistan, voivat pyytää sitä välitettäväksi oman kunnan/kaupungin 
kirjaamosta. 
 
Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti: Tarpeen vaatiessa 
voidaan järjestää sähköinen kokous Teamsilla tai sähköpostilla. 
 

Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ===== 
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§ 7 
Euran, Huittisten, Kokemäen, Rauman ja Säkylän ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoimintaa koskeva sopimus 
 
ES ymptelk 17.1.2023     
  

Euran ja Säkylän kunnat sekä Huittisten, Kokemäen ja Rauman 
kaupungit ovat sopineet ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
järjestämisestä yhteistoiminta-alueella, jonka toiminta alkoi 1.1.2023. 
Yhteistoiminta-alueen nimi on Etelä-Satakunnan 
ympäristöterveydenhuolto. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana toimii 
Säkylä. Yhteistoiminta-alue toimii osana Etelä-Satakunnan 
ympäristötoimistoa. Etelä-Satakunnan ympäristötoimistossa on 
ympäristöterveydenhuollon tehtäväalue, joka vastaa 
ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä 
tehtäväalueen hallinnosta ja taloudesta. 
Ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisestä vastaa ja 
kuntalain mukaisena sopijaosapuolten yhteisenä toimielimenä toimii 
sopimuksen mukaisesti Säkylän kunnan Etelä-Satakunnan 
ympäristöterveyslautakunta. Ympäristöterveyslautakunta toimii myös 
ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuna 
monijäsenisenä toimielimenä yhteistoiminta-alueella. 
Sopimuksen mukaan kukin kunta järjestää ympäristöterveydenhuollon 
henkilöstölle toimitilat ja niihin liittyvät kalusteet ja palvelut. Toimitilojen 
vuokrat sisällytetään ympäristöterveydenhuollon talousarvioon ja 
laskutetaan kuntalaskutuksessa takaisin kultakin kunnalta kunnan 
alueella sijaitsevista tiloista aiheutuneiden menojen suuruisina. 
Ympäristöterveydenhuollon toimintamenoista vähennetään 
toimintatuotot. Eläinlääkintähuollon menoista 50 % ja muut menot 
kokonaisuudessaan jaetaan kunnille tilivuoden viimeisen päivän 
asukaslukujen mukaisessa suhteessa. 50 % eläinlääkintähuollon 
nettomenoista jaetaan kunnille toteutuneiden eläinlääkärikäyntien 
suhteessa siten, että suureläinkäynti ja terveydenhuoltokäynti on 
painoarvoltaan kaksinkertainen pieneläinkäyntiin verrattuna. Säkylän 
kunta laskuttaa kustannuksista ennakot vuosikolmanneksittain. 
Tilinpäätöksen jälkeen Säkylän kunta laskuttaa lisäosuudet tai palauttaa 
liikaa perityt maksuosuudet. 
 
Sopimus liitteineen on esityslistan liitteenä. 
 

Lisätietoja  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930. 

Esittelijä                             Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala. 
 

Päätösehdotus                   Ympäristöterveyslautakunta merkitsee sopimuksen tiedoksi. 
 
Päätös Esityksen mukaan. 
 
 ===== 
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§ 8 
Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan tehtävät  
ympäristöterveydenhuollosta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä 

 
ES ymptelk 17.1.2023    

Ympäristöterveydenhuollon johtaja esittelee ympäristöterveydenhuollon 

tehtäväaluetta ja ympäristöterveyslautakunnan asemaa ja tehtäviä 

ympäristöterveydenhuollosta vastaavana monijäsenisenä toimielimenä. 

Lisätietoja  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930. 

Esittelijä  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala 

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveydenhuollon    

  johtajan pitämän esityksen tiedoksi   

Päätös  Esityksen mukaan. 

  ===== 
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§ 9 
Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirto 
 
ES ymptelk 17.1.2023     
 

Toimivallan siirtäminen laajasti viranhaltijoille on yleinen ja 

keskusviranomaistenkin suosittelema toimintatapa 

ympäristöterveydenhuollossa. Toimivallan siirtäminen nopeuttaa, 

joustavoittaa ja yksinkertaistaa asioiden käsittelyä. 

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on varsin yksityiskohtaista, 

eikä useimmiten jätä merkittävästi harkintavaltaa päätöksen tekijälle. 

Lisäksi ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaiset (Ruokavirasto ja 

Valvira) ohjaavat valtakunnallisella tasolla hyvin yksityiskohtaisesti 

valvonnan linjauksia. 

Elintarvikelain 27 §:n mukaan kunta huolehtii toimialueellaan 

elintarvikevalvonnasta siten, kuin elintarvikelaissa säädetään. Kunnassa 

nämä tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu 

monijäseninen toimielin. Mitä elintarvikelaissa säädetään kunnasta, 

koskee myös kuntayhtymää ja ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-aluetta. Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai 

toimielimelle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen 

viranhaltijalle tai jaostolle. Tämä koskee myös elintarvikelain 55-59 ja 67 

§:ssä tarkoitettuja hallinnollisia pakkokeinoja.  

Terveydensuojelulain 7 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluun 

kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu 

monijäseninen toimielin (kunnan terveydensuojeluviranomainen). 

Valtuusto voi antaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle oikeuden 

siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella ei kuitenkaan ole oikeutta 

siirtää 6 §:ssä tarkoitettua valvontasuunnitelman hyväksymistä 

koskevaa toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.  

Päätöksiin, joiden toimivalta on siirretty viranhaltijoille elintarvike- ja 

terveydensuojelulain nojalla, ei sovelleta otto-oikeutta. Kuntalain 92 §:n 

mukaan otto-oikeutta voidaan käyttää asioissa, jotka kuntalain nojalla 

on siirretty alemmalle viranomaiselle. Kun toimivalta on siirretty 

erityislain nojalla, ei kuntalain mukaista otto-oikeutta ole. Lisäksi 

kuntalain 92 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa 

ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai 

toimitusmenettelyä koskevia asioita. Elintarvike- ja terveydensuojelulain 

nojalla päätettävät asiat ovat tällaisia. 

Säkylän kunnanvaltuusto on 12.12.2022 antamallaan päätöksellä (§ 70) 

hyväksynyt Säkylän kunnan hallintosäännön muutokset, joilla 

ympäristöterveydenhuollon toimivaltaa siirrettiin viranhaltijoille tupakka-, 

lääke- ja säteilylakien mukaisissa asioissa sekä lausuntojen 

antamisessa.  
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Lisäksi hallintosäännön muutoksessa annettiin 

ympäristöterveyslautakunnalle oikeus siirtää toimivaltaansa edelleen 

alaisilleen viranhaltijoille elintarvikelain 27 §:n ja terveydensuojelulain 7 

§:n nojalla. 

Toimivallan siirtämisen jälkeen elintarvike- ja 

terveydensuojeluvalvonnan substanssiasioista lautakunnan 

päätettäviksi jäävät valvontasuunnitelman ja valvontasuunnitelman 

toteutumisen arvioinnin lisäksi elintarvikelain 60 §:ssä tarkoitettu 

alkutuotantopaikan tai elintarvikehuoneiston hyväksymisen 

peruuttaminen, 61 §:ssä tarkoitettu rekisteröidyn toiminnan 

keskeyttäminen tai lopettaminen, 66 §:ssä tarkoitettu markkinoinnin 

kieltäminen ja oikaisu sekä 68 §:ssä tarkoitettu uhkasakosta tai 

teettämis- tai keskeyttämisuhasta päättäminen, terveydensuojelulain 27 

§:n 3 momentissa tarkoitettu asunnon tai muun oleskelutilan käytön 

kieltäminen tai rajoittaminen, 31 §:ssä tarkoitettu määräys kunnassa 

tarpeellisista toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi, 42 §:ssä 

tarkoitettu alueen käytön kieltäminen hautaamiseen, 51 §:ssä 

tarkoitettujen yleisten määräysten antaminen terveyshaitan 

ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi 

(terveydensuojelujärjestys) sekä 53 §:ssä tarkoitettu uhkasakosta tai 

teettämis- tai keskeyttämisuhasta päättäminen. 

Esittelijä  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala 

Päätösehdotus   Ympäristöterveyslautakunta päättää siirtää toimivaltansa  

  elintarvikelain 27 §:n ja terveydensuojelulain 7 §:n nojalla  

1. ympäristöterveydenhuollon johtajalle, hygieenikkoeläinlääkärille, 

valvontaeläinlääkäreille ja terveystarkastajille seuraavissa asioissa: 

- Elintarvikelain mukainen tarkastus- ja läsnäolo-oikeus (40 §), 

näytteenotto-oikeus (41 §), tiedonsaantioikeus (43 §) sekä 

oikeus oma-aloitteisesti luovuttaa tietoja toiselle 

viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle (44 §). 

- Elintarvikelain 8 §:ssä, 10 §:ssä ja 13 §:ssä sekä 9 §:n 2 momentissa 

tarkoitettu alkutuotantopaikkaa, elintarvikehuoneistoa tai 

kontaktimateriaalitoimintaa koskevan ilmoituksen käsittely. 

- Elintarvikelain 51 §:ssä tarkoitettujen vientitodistusten antaminen 

2. Ympäristöterveydenhuollon johtajalle, hygieenikkoeläinlääkärille ja    

terveystarkastajille seuraavissa asioissa:  

- Terveydensuojelulain mukainen tiedonsaantioikeus (44 §) ja 

tarkastusoikeus (45 §) sekä oikeus tehdä tarkastus 

pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa haltijan tai 

omistajan omasta aloitteesta (46 §). 

- Terveydensuojelulain 15 §:ssä tarkoitettu ilmoituksen 

käsittely. 
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- Terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettujen Maailman 

terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön 20 ja 39 

artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntäminen (laivojen 

saniteettitodistukset) 

3. Hygieenikkoeläinlääkärille ja valvontaeläinlääkäreille seuraavassa 

asiassa: 

- Elintarvikelain 42 §:ssä tarkoitetun kirjallisen 

lihantarkastuspäätöksen antaminen   

4. ympäristöterveydenhuollon johtajalle seuraavissa asioissa: 

- Elintarvikelain 7 §:ssä tarkoitetun, toimijan luotettavuutta 

koskevan velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen. 

- Elintarvikelain 9 §:ssä ja 11 §:ssä tarkoitettu itujen 

alkutuotantopaikkaa tai elintarvikehuoneistoa koskevan 

hyväksymishakemuksen käsittely ja päätöksen tekeminen 

hyväksymisestä. 

- Maa- ja metsätalousministeriön naudanlihan merkitsemisestä 

antaman asetuksen (434/2008) 4 §:ssä tarkoitettu 

vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän 

hyväksyminen  

- Elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitetun määräyksen antaminen 

(elintarvikesäännösten vastaisuuden korjaaminen), 56 §:ssä 

tarkoitetusta kiellosta päättäminen, 57 §:ssä tarkoitetun 

markkinoilta poistamista koskevan määräyksen antaminen ja 

asiasta tiedottaminen, 58 §:ssä tarkoitetusta haltuunotosta 

päättäminen, 59 §:ssä tarkoitetun kieltoa tai hävittämistä 

koskevan päätöksen tekeminen sekä 67 §:ssä tarkoitettua 

elintarvikevalvonnan seuraamusmaksua koskevan 

määräyksen antaminen. 

- Terveydensuojelulain 18 §:ssä tarkoitettu talousvettä 

toimittavan laitoksen hyväksyminen sekä 20 §:ssä tarkoitettu 

riskinarvioinnin hyväksyminen, tarkkailuvelvoitteiden 

asettaminen toiminnanharjoittajalle, talousveden 

määrääminen desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja 

veden käyttöä koskevien määräysten antaminen. 

- terveydensuojeluasetuksen 9 §:ssä tarkoitetuista talousveden 

tarkkailuvelvoitteista määrääminen. 

- Terveydensuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun velvoitteen 

antaminen asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän 

terveyshaitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai 

rajoittamiseksi. 27 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asunnon tai 

muun oleskelutilan käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta 

päättää kuitenkin ympäristöterveyslautakunta. 

- Terveydensuojeluasetuksen 16 §:ssä tarkoitettu asukkaiden 

tai tilassa oleskelevien henkilöiden määrän tilapäinen 

rajoittaminen. 
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- Terveydensuojelulain 29 §:ssä tarkoitettu uimarannan tai 

yleisen altaan käyttämisen kieltäminen, 30 §:ssä tarkoitetun 

määräyksen antaminen käymälän rakentamisesta yleiselle 

alueelle, 46 §:ssä tarkoitettu asunnontarkastuksen 

tekemisestä päättäminen silloin, jos tarkastusta ei tehdä 

haltijan tai omistajan omasta aloitteesta, sekä 46 §:ssä 

tarkoitettu tahdon vastaisesti tehtävästä 

asunnontarkastuksesta päättäminen. 

- Terveydensuojelulain 31 §:ssä tarkoitetun vahinkoeläinten tai 

mikrobien hävittämistä koskevan velvoitteen antaminen 

kiinteistön tai yleisen alueen omistajalle tai haltijalle. 31 §:ssä 

tarkoitetusta määräyksestä kunnassa tarpeellisista 

toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi päättää 

kuitenkin ympäristöterveyslautakunta. 

- Terveydensuojelulain 42 §:ssä tarkoitettujen velvoitteiden 

antaminen hautaamisesta aiheutuvan terveyshaitan 

poistamiseksi. Alueen käytön kieltämisestä hautaamiseen 

päättää kuitenkin ympäristöterveyslautakunta. 

- Terveydensuojeluasetuksen 42 §:ssä tarkoitettu haudatun 

ruumiin siirtämisestä päättäminen. 

- Terveydensuojelulain 51 §:ssä tarkoitetun määräyksen 

antaminen terveyshaitan poistamiseksi tai ehkäisemiseksi. 

Yleiset määräykset terveyshaitan ehkäisemiseksi ja 

terveydellisten olojen valvomiseksi 

(terveydensuojelujärjestys) antaa kuitenkin 

ympäristöterveyslautakunta. 

Päätös      Esityksen mukaan.    

      ===== 
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§ 10 
Ympäristöterveydenhuollon käyttösuunnitelman vahvistaminen 
 
ES ymptelk 17.1.2023     
 

Säkylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan käyttösuunnitelmalla 
tarkennetaan toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyttä alustavaa 
käyttösuunnitelmaa niin, että käyttösuunnitelma vastaa valtuuston 
päättämää talousarviota. Käyttösuunnitelmissa toimielimet päättävät 
omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä niin 
käyttötalouden kuin investointienkin osalta.  
 
Talousarvion jatkovalmistelussa sen jälkeen, kun ympäristölautakunta 
lokakuussa v. 2022 antoi lopullisen esityksensä, ei tehtäväalueiden 
talousarvioehdotuksiin eikä alustavaan käyttösuunnitelmaan ole tullut 
muutoksia. 
 
Kuntien maksuosuudet v. 2023 peritään kuntien välisen sopimuksen 
mukaisesti ennakkoon kolmessa erässä. Lopulliset maksuosuudet 
määräytyvät v. 2023 tilinpäätöksen perusteella ja siihen vaikuttavat 
monet tekijät mm. myynti- ja maksutulojen lopullinen määrä. 
Ennakkomaksuja koskeva ensimmäinen lasku on lähetetty 
osakaskunnille ympäristötoimistosta. Koko vuoden 
ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet ilmenevät esityslistan 
oheismateriaalina olevasta kuntaosuudet-taulukosta. 
 
Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista 
hyväksyä tositteiden hyväksyjä. Kunnan sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeen mukaan osastot määräävät vuosittain 
päävastuualueiden tositteiden hyväksyjät. 
 
Hyväksyttävän v. 2023 käyttösuunnitelman yksityiskohtaiset määrärahat 
ilmenevät esityslistan oheismateriaalina olevan käyttösuunnitelman 
sarakkeesta ”VIRES 2023”. Vertailusarakkeissa TP 2021 ja TA 2022 
olevat luvut eivät ole vertailukelpoisia v. 2023 talousarvioesitykseen, 
koska aiemmista luvuista Rauma puuttuu. 
 

Lisätietoja  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930. 

 
Esittelijä                             Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala. 

 
Päätösehdotus                  Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa vuoden 2023 käyttösuunnitelman  

liitteen mukaisena. 
 
Ympäristölautakunta päättää, että ympäristöterveydenhuollon 
päävastuualueen osalta laskut ja tositteet hyväksyy 
ympäristöterveydenhuollon johtaja. 
 

Päätös  Esityksen mukaan. 

  ===== 
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§ 11 
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2023 hyväksyminen 
 
ES ymptelk 17.1.2023     
 

Kunnille on ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädännössä säädetty 

velvollisuus laatia säännöllistä valvontaa koskevat valvontasuunnitelmat 

kullekin ympäristöterveydenhuollon valvonnan toimialalle. Kunnan tulee 

tallentaa hyväksymänsä seuraavan vuoden valvontasuunnitelma 

valtakunnalliseen valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmään (VYHA). 

Toimintaympäristön, valvontakohteiden ja lainsäädännön jatkuvien 

muutosten vuoksi valvontasuunnitelma on katsottu tarpeelliseksi 

päivittää vuosittain.  

Valvontasuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon 

ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma 

sekä toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat. 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen 

säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajalle pääsääntöisesti 

maksullista lukuun ottamatta eläinsuojelulain mukaista valvontaa. 

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti 

toimintansa 1.1.2023. Esityslistan liitteenä on ehdotus uuden 

yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelmaksi vuodelle 2023. 

Suunnitelma on laadittu yhteistoiminta-alueen viranhaltijoiden 

yhteistyönä. Toiminnan kehittämisen keskeisin painopiste vuonna 2023 

on valvontakäytäntöjen ja muidenkin toimintakäytäntöjen 

yhdenmukaistaminen uudella yhteistoiminta-alueella. 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2023 on 

esityslistan liitteenä.  

Lisätietoja  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930. 

Esittelijä  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala 

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy Etelä-Satakunnan ympäristö- 

terveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2023. 

Päätös  Esityksen mukaan. 

  ===== 
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§ 12 
Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon vuoden 2022 valvonnan toteutuminen 
 
ES ymptelk 17.1.2023     

Aluehallintovirasto on pyytänyt tietoja Etelä-Satakunnan 

ympäristötoimiston (Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä) 

ympäristöterveydenhuollon v. 2022 valvontasuunnitelman 

toteutumisesta. 

Ympäristöterveydenhuollossa on valmisteltu vuoden 2022 

valvontasuunnitelman toteutumista koskeva arviointi. Valvonnan 

toteutumista koskeva arviointi on liitteenä. Arviointi sisältää seuraavat 

osa-alueet: 

1. Yleiset tiedot 

2. Elintarvikevalvonta 

3. Eläinlääkäripalvelut 

4. Terveydensuojelu 

5. Tupakkavalvonta  

  Raportti terveydenhuollon valvonnasta on esityslistan liitteenä.  

Lisätietoja:   Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492 

Esittelijä  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala 

Päätösehdotus                   Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy arvioinnin ympäristö- 

terveydenhuollon valvonnan toteutumisesta 2022 liitteen mukaisesti ja 

valtuuttaa ympäristöpäällikön tarvittaessa täydentämään sitä. Arviointi 

toimitetaan Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 

ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmän 

(VYHA) kautta. 

Päätös  Esityksen mukaan. 

  ===== 
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§ 13 
Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon vuoden 2022 valvontasuunnitelnan  
toteutuminen 
 
ES ymptelk 17.1.2023     

Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. 

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti 

toimintansa 1.1.2023. Aluehallintovirastolta saadun ohjauksen mukaan 

ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden yhdistyessä uuden 

yksikön monijäseninen toimielin hyväksyy aikaisempien yksiköiden 

valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnit.  

Valvontasuunnitelman toteutumisen raportointi tehdään 

valtakunnallisten VATI- ja VYHA-tietojärjestelmien avulla. VATI on 

valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus- 

ja tiedonhallintajärjestelmä. VYHA on valtakunnallinen 

ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä. 

Lautakunnassa tai muussa monijäsenisessä toimielimessä käsitelty 

valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi toimitetaan VYHA:n kautta 

aluehallintovirastolle. Lisäksi VYHA-järjestelmään kirjataan pyydetyt 

toteumatiedot. Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa on esitetty 

tarkempi luettelo toteutumisen arvioinnissa arvioitavista asioista. 

Raportointi pitää tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Arviointiraportti 

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 

2022 toteutumisesta on esityslistan liitteenä. Raportin liitteenä ovat 

VYHA-järjestelmään kirjatut toteumatiedot. 

Tehtyjä tarkastuksia, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyjä ja muita 

valvontatoimenpiteitä samoin kuin valvonnan kohteita koskevat tiedot 

on kirjattu VATI-järjestelmään, missä ne ovat suoraan 

aluehallintoviraston ja keskusviranomaisten (Ruokavirasto ja Valvira) 

käytettävissä. VATIin voidaan kirjata ainoastaan elintarvikevalvonnan, 

terveydensuojeluvalvonnan sekä tupakka- ja lääkelain mukaisen 

valvonnan tiedot. Järjestelmä eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisen 

valvonnan valtakunnallista tiedonhallintaa ja raportointia varten on 

kehitteillä. 

Vuonna 2022 Rauman valvontasuunnitelman toteuma oli 

terveysvalvonnan osalta poikkeuksellisen hyvä. Hyvään tulokseen 

päästiin kahden terveystarkastajan irtisanoutumisesta ja yhden 

terveystarkastajan osa-aikaisuudesta huolimatta. Uusien 

terveystarkastajien rekrytoinnissa onnistuttiin hyvin, ja resurssivajetta 

saatiin osittain katettua osaavalla sijaistyövoimalla.  

Eläinlääkintähuollossa kärsittiin vuonna 2022 vakavasta 

henkilöresurssipulasta, kun kahdelle virkavapaalle jääneelle 

kunnaneläinlääkärille ei saatu sijaisia. Kaikkiin tarvittaviin 

kesälomasijaisuuksiin ei myöskään saatu sijaista. Lakisääteiset 

eläinlääkäripalvelut mukaan luettuna jatkuva eläinlääkäripäivystys 

pystyttiin kuitenkin järjestämään. 
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Sekä eläinlääkintähuollon että terveysvalvonnan henkilöresurssit on 

Raumalla arvioitu laskennallisesti riittäviksi valtakunnallisen 

valvontatarpeen arvioinnin mukaisen suunnitelmallisen valvonnan 

toteuttamiseksi. Vuosittain esiintyy kuitenkin erilaisia tekijöitä, kuten 

pitempiä poissaoloja, henkilövaihdoksia tai tavanomaisesta poikkeavia, 

runsaasti työaikaa vaativia tehtäviä, joiden vuoksi koko laskennallinen 

henkilöresurssi ei ole käytettävissä suunnitelmallisen valvonnan 

tehtäviin. 

Uuden Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-

alueen henkilöresurssien arvioidaan olevan laskennallisesti riittävät 

lakisääteisten eläinlääkintähuollon palvelujen toteuttamiseksi sekä 

suunnitelmallisen valvonnan toteuttamiseksi valtakunnallisen 

valvontatarpeen arvioinnin mukaisesti. Voimavarojen riittävyyttä 

käytännössä arvioidaan ensimmäisen, vuodelle 2023 laaditun 

valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä. 

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 

toteutuminen vuodelta 2022 on esityslistan liitteenä.  

Lisätietoja  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930 

Esittelijä  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala 

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy arvioinnin Rauman kaupungin 

ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta 

vuonna 2022  

Päätös  Esityksen mukaan. 

===== 
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§ 14 
Oikaisuvaatimus valvonnan perusmaksusta 
 
ES ymptelk 17.1.2023     
 

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto on 5.1.2023 vastaanottanut Jouko 

Vahekosken tekemän, 23.12.2022 päivätyn oikaisuvaatimuksen, joka 

koskee Liha-aitta Vahekoski Ky:ltä laskutettua, elintarvikevalvonnasta 

perittyä valvonnan perusmaksua. Laskun numero on 770826 ja summa 

150 €. Oikaisuvaatimuksen mukaan lasku on vastaanotettu 4.10.2022.  

Toimija katsoo laskun olevan aiheeton, koska yritys on tehnyt 

lopettamisilmoituksen jo heinäkuun loppuun mennessä 2022 ja yritys on 

myyty kyseisen heinäkuun 2022 aikana. Tilinpäätös ja yritystilit on 

lopetettu elokuun 2022 viimeisenä päivänä. Lasku on päivätty yrityksen 

lopettamisen jälkeen, jolloin maksajaa kyseiselle laskulle ei enää ole. 

Toimija katsoo, että kyseisen perusmaksun olisi pitänyt tulla tiedoksi ja 

perintään kalenterivuoden alussa.  

Toimija vetoaa oikaisuvaatimuksessaan elintarvikelain 76 §:n kohtaan, 

jossa säädetään, että valvonnan perusmaksuun saa vaatia oikaisua 

kunnalta, jos perusmaksu on maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt 

määräämättä.   

Toiminnanharjoittajalle on lähetetty toiminnanharjoittajan tekemän 

yhteydenoton johdosta muutoksenhakuohje 7.12.2022. Elintarvikelain 

76 §:n mukaisesti muutoksenhaussa sovelletaan hallintolain 7 a –lukua. 

Hallintolain 49 c §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän 

kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Asiaan liittyvät säännökset ja ohjeistus 

Elintarvikelain 72 §:n mukaan kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen 

valvonnan perusmaksun suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä 

olevalta valvontakohteelta, joka mm. harjoittaa elintarviketoimintaa 11 

§:ssä tarkoitetussa hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa. Pykälän 

toisessa momentissa on erikseen säädetty niistä valvontakohteista, 

joilta perusmaksua ei peritä. Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti 

perusmaksu peritään kaikilta niiltä valvontakohteilta, jotka ovat 

elintarvikevalvonnan rekisterissä vuoden ensimmäisenä päivänä. 

Elintarvikelain 72 §:n 4 momentin mukaan valvonnan perusmaksu 

peritään kalenterivuoden alussa. Jos toimija tekee ilmoituksen 

toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan 

perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan perusmaksua tai sen osia ei 

palauteta toimijalle, vaikka toiminta lopetettaisiin kesken vuoden. 
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Elintarvikelain 76 §:n mukaan kunnan 72 §:ssä tarkoitettua maksua 

koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua soveltaen, mitä hallintolain 7 

a luvussa säädetään. Valvonnan perusmaksuun saa vaatia oikaisua 

kunnalta, jos perusmaksu on peritty aiheettomasti tai perusmaksu on 

maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä.   

Päätösesityksen perustelut 

Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevan muutoksenhakuajan katsotaan 

alkavan silloin, kun toimija on saanut muutoksenhakuohjeistuksen. 

Oikaisuvaatimus on näin ollen tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa. 

Liha-aitta Vahekoski Ky:ltä laskutettua valvonnan perusmaksua ei voida 

katsoa aiheettomaksi. Yritys on ollut toiminnassa ja 

elintarvikevalvonnan rekisterissä 1.1.2022 eikä toiminta ole sellaista, 

josta 72 §:n 2 momentin mukaan ei perittäisi maksua. Valtakunnallisten 

ohjeiden mukaisesti yritykseltä on kuulunut laskuttaa valvonnan 

perusmaksu. 

Elintarvikelain 72 §:n tulkinnasta on valtakunnallisesti ohjeistettu, että 

valvonnan perusmaksu peritään kaikilta vuoden ensimmäisenä päivänä 

elintarvikevalvonnan rekisterissä olevilta toimijoilta, ellei toiminta kuulu 

laissa erikseen säädettyjen poikkeusten piiriin. Lisäksi on ohjeistettu, 

että valvonnan perusmaksua ei palauteta kokonaan tai osittain, vaikka 

toiminta lopetettaisiin kesken vuoden. Koska valvonnan perusmaksu 

peritään kaikilta toimijoilta, jotka ovat rekisterissä vuoden ensimmäisenä 

päivänä, ei laskutuksen ajankohdan voida katsoa vaikuttavan siihen, 

onko perusmaksun periminen aiheellista. 

Jouko Vahekoski on oikaisuvaatimuksessaan katsonut, että 

perusmaksu on 76 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaisesti 

maksuvelvollisen sitä aiheuttamatta jäänyt määräämättä. Elintarvikelain 

perustelujen (HE 3/2021) mukaan kohtaa 2 sovelletaan tilanteisiin, 

joissa valvonnan perusmaksu tai osa siitä on jäänyt perimättä virheen 

vuoksi tai sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osin tutkittu. Tällainen 

tilanne voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa toiminta on päättynyt ja 

toimijan tekemästä ilmoituksesta huolimatta toimijalta on peritty maksu. 

Valtakunnallinen ohjeistus huomioiden katsotaan, että perusteluissa 

tarkoitettu tilanne syntyisi silloin, jos toiminta olisi lopetettu ennen 

1.1.2022 ja lopettamisesta olisi asianmukaisesti ilmoitettu, mutta 

toimijalta olisi siitä huolimatta peritty valvonnan perusmaksu vuodelta 

2022. 

Valvonnan perusmaksusta säädetään uudessa elintarvikelaissa, joka 

tuli voimaan 21.4.2021. Elintarvikelaissa valvonnan perusmaksu on 

säädetty perittäväksi vuoden alussa.  
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Vuosi 2022 oli ensimmäinen vuosi, jolloin perusmaksu perittiin, ja 

perusmaksujen laskutus viivästyi suuressa osassa Suomea sekä 

valtakunnalliseen tietojärjestelmään, että kunnallisiin 

laskutusjärjestelmiin tarvittuihin muutoksiin liittyvien teknisten ongelmien 

vuoksi.  Monissa kunnissa, kuten Säkylässä, perusmaksut pystyttiin 

laskuttamaan vasta syksyllä 2022.  

Sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaa ohjaavat ministeriöt (MMM ja 

STM) että toimintaa ohjaavat keskusviranomaiset (Ruokavirasto ja 

Valvira) olivat tietoisia valvonnan perusmaksujen laskutukseen liittyvistä 

ongelmista ja laskutuksen viivästymisestä. Missään vaiheessa ei 

kuitenkaan katsottu laskutuksen viivästymistä perusteeksi jättää 

valvonnan perusmaksut perimättä. On huomioitava, että jos valvonnan 

perusmaksu olisi päätetty jättää perimättä niissä kunnissa, joissa 

laskutus teknisistä syistä pystyttiin tekemään vasta syksyllä, tilanne olisi 

muodostunut valtakunnallisesti toimijoille erittäin epätasa-arvoiseksi.  

Lisätietoja  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930 

Esittelijä  Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala 

Päätösehdotus Ympäristöterveyslautakunta päättää hylätä Jouko Vahekosken tekemän 

  oikaisuvaatimuksen perusteettomana.  

Päätös  Esityksen mukaan. 

  ===== 
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15 
Lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 
 
ES ymptelk 17.1.2023     
 
Kuntalain 92 §:n mukaan mm: 
 "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 

hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen 
jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt 
päätöksen. 

 
 Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu 

oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai 
hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen 
lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan 
siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty 
kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. 

 
 Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 

jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on 
tehtävä. 

 
 Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai 

toimitusmenettelyä koskevia asioita; 
 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai 

sosiaalitoimen asioita; 
 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 

jos kunnat niin sopivat." 
 
 Hallintosäännön 45a §:n mukaan: "Asian ottamisesta kunnanhallituksen 

käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. 

 
 Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja 

sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä." 
 
 Hallintosäännön 45b §:n mukaan:  
 "Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava 

kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun 
ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on 
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 

 
 Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle 

tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia 
asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä 
otto-oikeuttaan. 
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 Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. 
Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan 
allekirjoittamisesta. 

 
 Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) 

puheenjohtajalle ja esittelijälle. 
 
 Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-

oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole 
ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) 
käsiteltäväksi." 

 
 Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti. 
 
 Em. viranhaltijan ratkaistavaksi siirretyt lupa- ym. asiat, joita ei voi ottaa 

toimielimen käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin 
tiedoksi ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tiedoksi saatetaan 
päätösehdotuksessa mainitut viranhaltijapäätökset. Päätökset esitellään 
tarvittaessa kokouksessa. 

 
Esittelijä Ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala. 
 
Päätösehdotus Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 

viranhaltijapäätökset: 
 
 Toimielimelle yleisesti määrätty ratkaisuvalta, joka on delegoitu 

viranhaltijoille. 
 
 Hygieenikkoeläinlääkäri ja terveystarkastajat 
 
 § 8 Kivikylän Kotipalvaamo Oy Euran laitos, olennaisen muutoksen 

hyväksymispäätös 
 § 9 Hornan Munapakkaamo, elintarvikelain mukainen 

hyväksymispäätös 
 
 Henkilöstöasioita koskeva ratkaisuvalta 
 
 Ympäristöpäällikkö 
 
 § 1 Terveystarkastajan osittainen virkavapaus. 
 
 Ympäristöterveydenhuollon johtaja 
 
 § 1 Terveystarkastajan osittainen virkavapaus. 
 § 2 Terveystarkastajan osittainen virkavapaus. 
 § 3 Sijaisen valitseminen terveysvalvonnan osa-aikaisille viranhaltijoille. 
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 Lautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 
45a §:n mukaista otto-oikeuttaan. 

 
Päätös Merkittiin lautakunnan tietoon saatetuksi. 
 
 ====== 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 

136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 9, 10, 11 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

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), sekä 

 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Säkylän kunnan 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 asianosaisen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 

päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 

tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 

vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
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Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on  

Etelä-Satakunnan ympäristörterveyslautakunta. 

 

Kirjaamon yhteystiedot:  

Käyntiosoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä  

Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakyla.fi  

Puhelinnumero: 02 83281  

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 

täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• 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 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Etelä-

Satakunnan ympäristötoimistosta. 

Pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana maanantaina 

Säkylän kunnan verkkosivuille. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykälää: 14 

Valitusosoitus 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

VALITUSOSOITUS   
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu 

tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 

vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen 

on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

Valitusaika 
Valitus 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. Päätöksen 

katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 

saapumispäivänä. 

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 

viestin lähettämisestä.  

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle 

 

Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen voi tehdä myös sähköpostitse tai postitse hallinto-oikeuden 

kirjaamoon. 

Postiosoite:  PL 32, 20101 Turku 

Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi 

Faksi:  029 5642414 

Puhelinnumero:  029 5642410 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:turku.hao@oikeus.fi
https://www.google.com/search?q=turun+hallinto-oikeus&rlz=1C1GCEU_fi___FI883&oq=turun+hallinto&aqs=chrome.0.0j46j0j69i57j0l4.3983j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 

vaatimuksen kirjallisesta muodosta.   

  

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 
kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 

sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Etelä-

Satakunnan ympäristötoimistosta. 

Pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana maanantaina 

Säkylän kunnan verkkosivuille. 

 

 

 


