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POHJOIS-KARJALAN 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON 

YHTEISTOIMINTA-ALUE
Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, 

Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, 
Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo
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Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

• Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue = hoitaa kuntien 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät alueella

• Toiminta-alue vuodesta 2013 alkaen Pohjois-Karjalan maakunta

• 1.1.2017 alkaen Siun sotessa; toiminta-alue edelleen Pohjois-
Karjala

• Kohti Meijän maakuntaa 1.1.2020
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Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden palveluverkko

Hygieenikkoeläinlääkäri, valvontaeläinlääkärit, hallinto ja toimistopalvelut 
keskitetty Joensuuhun.
Heinävesi yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2020.   

Terveystarkastajien toimipaikat

Eläinlääkärin vastaanotto

Eläinlääkäri käy 1 -2 päivää 
viikossa muualta käsin
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Henkilöstö 43 htv

Ympäristöterveydenhuollon 
johtaja

Eläinlääkintähuolto

Kaupungin- ja kunnaneläinlääkärit 17,5 htv

Valvontaeläinlääkärit 3 htv

Hygieenikkoeläinlääkäri 0,5 htv

Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan päällikkö 

Terveystarkastajat 

18 htv

Toimistosihteerit

2 htv
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Ympäristöterveydenhuolto

• Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on ehkäistä ja poistaa 
elinympäristössä olevia terveyshaittoja

• Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi puhdasta juomavettä, 
hyvää sisäilmaa, turvallisia elintarvikkeita pellolta pöytään (koko 
ketjua valvotaan)

• Terveellisyyden ja turvallisuuden toteutumista valvovat kunnassa 
ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat: terveystarkastajat ja 
eläinlääkärit
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Ympäristöterveydenhuollon tehtävät

• elintarvikelain viranomaistehtävät

• terveydensuojelulain viranomaistehtävät

– mm. talous- ja uimavesien valvonta sekä koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten oleskelutilojen 
valvonta, sisäilma-asiat

• tupakkalain mukaiset viranomaistehtävät

• lääkelain tarkoittamat kunnalle kuuluvat lupa- ja valvontaviranomaistehtävät

• säteilylain mukaiset kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät ja ympäristönsuojelulain mukaiset 
elintarvikevalvontaviranomaisen F-kaasujen valvontatehtävät

• elintarvike-, talousvesi- ja uimavesivälitteisten epidemioiden selvittäminen, erityistilanteisiin 
varautuminen

• eläinlääkintähuoltolain mukaiset kunnan tehtävät

– eläinlääkäripalvelut, sis. päivystys 24/7

– eläinsuojelulain, eläintautilain ja sivutuotelain mukaiset kunnan / kunnaneläinlääkärin tehtävät
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Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys hoitaa lisäksi

• ulkoilulain mukaiset leirintäalueiden viranomaistehtävät
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Valvonnan delegointi 

• Liha-, maito- ja muna-alan alkutuotanto ja jatkojalostus
– Hygieenikkoeläinlääkäri 

– Eläinlääkärit (maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset)

• Kala-ala ja muu elintarvikevalvonta (esim. elintarvikkeiden 
valmistus, myynti, tarjoilu, varastointi ja kuljetus, kala- ja 
lihakukkoleipomot, kasvikunnan tuotteiden alkutuotanto ja 
jatkojalostus) 
– Terveystarkastajat
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Elintarvikehuoneistot Pohjois-Karjalassa

• Ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja yhteensä 1 241, joista esim.
– Suurtalouskeittiöt 433

– Elintarvikkeiden tarjoilu (esim. ravintola-, kahvila-, grilli- ja 
pikaruokatoiminta) 424 

– Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäismyynti 219

– Vilja- ja kasvisala (esim. mylly-, leipomo- ja pakkaamotoiminta, kasvis-, 
marja- ja hedelmätuotteiden valmistus) 76

• Hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja yhteensä 29, joista
– Kala-ala 9

– Liha-ala 5

– Maitoala 4

– Muna-ala 4

– Kala-/lihakukkoleipomot 7
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Alkutuotantopaikat Pohjois-Karjalassa

• Alkutuotantopaikkatiedot tarkentuvat vuoden 2018 aikana, kun 
kaikki valvontakohteet saadaan valvontatietojärjestelmään

Tämänhetkisiä tietoja:

• Alkutuotantopaikat yhteensä noin 1 990 
– Maidontuotanto 514

– Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely 461

– Muu alkutuotanto noin 1 015
• Hunajantuotanto 122 (Eviran alkutuotantosovellus)

• Munantuotanto 210 (Eviran alkutuotantosovellus)

• Samalla alkutuotantopaikalla voi olla useaa eri tuotantoa
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Maatilamyymälät ja alkutuotannon jatkojalostus 
Pohjois-Karjalassa

• Valvontatietojärjestelmämme ei erittele maatilamyymälöitä eikä 
alkutuotannon jatkojalostusta 

• Valvontatietojärjestelmästä poimittua:

– Myynti suoraan tilalta / ilmoitettu elintarvikehuoneisto
• Liha 25 vähittäismyyntipaikkaa

• Kananmunat ja raakamaito muutamia vähittäismyyntipaikkoja

– Vähäriskinen toiminta ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa / lihan käsittely
• Lahtivajat 6

• Riistanlihan käsittely 2

– Kasvis- marja- ja hedelmätuotteiden valmistus 
• 15 ilmoitettua elintarvikehuoneistoa
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Elintarvikehuoneistojen suunnitelmallista 
valvontaa Oiva -järjestelmällä

• Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2015 –
2019, päivitys vuodelle 2018 (Ympäristöterveydenhuolto - siunsote.fi)

• Suunnitelmallinen valvonta sekä ilmoitusten ja hakemusten käsittely on 
maksullista (maksutaksa: Ympäristöterveydenhuolto - siunsote.fi)

• Maksutonta ohjausta ja neuvontaa

• Oiva on 1.5.2013 voimaan tullut, valtakunnallinen elintarvikevalvonnan 
tietojen julkistamisjärjestelmä

• Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006) 21§

• Oivaraportti oltava asiakkaiden nähtävillä helposti havaittavassa paikassa 
sekä toimijan internet-sivuilla

• Tarkastuksesta lisäksi tarkastuskertomus, joka vain toimijan käyttöön

• Oivahymy.fi

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDpa-b6evYAhWH_ywKHVC4AP4QFgglMAA&url=http://www.siunsote.fi/ymparistoterveydenhuolto&usg=AOvVaw0dyYZHf0qY0MdGqfMuDSNn
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDpa-b6evYAhWH_ywKHVC4AP4QFgglMAA&url=http://www.siunsote.fi/ymparistoterveydenhuolto&usg=AOvVaw0dyYZHf0qY0MdGqfMuDSNn
https://www.oivahymy.fi/
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Oiva-asteikko
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Julkaistava 
Oivaraportti
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Oiva hymyilee Pohjois-Karjalassa 

43,4 %

46,8 %

9,7 %

0,1 %
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Yhteystietoja
Sähköposti:
ymparistoterveys@siunsote.fi

Nettisivut:
http://www.siunsote.fi/ymparistoterveydenhuolto

Elintarvikehuoneistoilmoitus, Elintarvikealan laitoshakemus, Liikkuvan elintarvikehuoneiston tiedotus, Toimijan 
vaihtuminen:
http://www.siunsote.fi/elintarvikehuoneisto

Ilmoitus alkutuotantopaikasta:
http://www.siunsote.fi/alkutuotanto

Terveystarkastajat:
http://www.siunsote.fi/elintarviketurvallisuus

Hygieenikkoeläinlääkäri:
http://www.siunsote.fi/elintarvikehuoneisto

Eläinlääkärit:
http://www.siunsote.fi/elainlaakarit

https://www.facebook.com/pkymparistoterveys

Ota yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa ☺!

http://www.siunsote.fi/ymparistoterveydenhuolto
http://www.siunsote.fi/elintarvikehuoneisto
http://www.siunsote.fi/alkutuotanto
http://www.siunsote.fi/elintarviketurvallisuus
http://www.siunsote.fi/elintarvikehuoneisto
http://www.siunsote.fi/elainlaakarit
https://www.facebook.com/pkymparistoterveys


Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä

www.siunsote.fi

Turvaamme arkeasi

Terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö
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Kiitos!


