
Ympäristöterveydenhuolto



1. Ensivalmistelu ympäristöterveydenhuollon tehtävien ja henkilöstön siirrosta 

• pohjaselvitys nykytilanteesta, mm. tehtävien ja resurssien kartoitus

• ympäristöterveydenhuollon kehitys ja haasteet

2. Ympäristöterveydenhuollon rajapintojen selvittäminen

• LSSAVI:n alkoholivalvonta, Ely-keskuksen tukiehtojen valvonta, maaseututoimi

• yhteistyön organisointi

3. Esitys ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä ensivalmistelun aikana. 
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 Harri Varhama, LSSAVI

 Päivi Hiltunen, Pohjanmaan ELY-keskus

 Jaana Ingalsuo, Kokkolan kaupunki
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Tehtävä: Nykytilakuvaus maakunnalle siirtyvistä 
ympäristöterveydenhuollon palveluista (selvityksen viimeistely) 



 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT 
1.1.2020





1. Nykyiset Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tehtävät 
(Kruunupyyn osuus jää pois):

Terveysvalvonta

◦ Elintarvikevalvonta

◦ Terveydensuojeluvalvonta

◦ Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta



Eläinlääkintähuolto

 Eläinlääkäripalvelut

 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta

◦ eläinsuojelulain mukaisen valvonnan 

◦ eläintautilain mukaiset tehtävät (lähinnä näytteenotot),

◦ sivutuotelainsäädännön mukaiset tehtävät 

◦ elävien eläinten ja eläinperäisten sivutuotteiden viennin ja tuonnin 
valvonnan ml. todistusten myöntäminen.

2. Avin ympäristöterveydenhuollon tehtävät

 Eläinten terveys- ja hyvinvoinnin valvonta

◦ eläintauti- ja sivutuotevalvonta 

◦ eläinten laittoman maahantuonnin valvonta sekä eläintautilain mukaisten 
erilaisten lupien myöntäminen



◦ kriittisten eläinsuojelutapausten valvonta 

◦ EU-otantaeläinsuojelutarkastukset 

◦ eläinsuojelulakiin liittyvä lupahallinto tarkastuksineen 

◦ eläinsuojelulain mukaisten pakkokeinojen tehostaminen uhkasakolla tai 
teettämisuhalla 

◦ broileridirektiivin mukaiset tehtävät

 Lopetusasetuksen mukaisten kelpoisuustodistusten myöntäminen

 Täydentävien ehtojen tarkastukset sekä hallinnolliset laajennukset 

 Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta ja siihen liittyvä 
täydentävien ehtojen valvonta

 Eläinten kuljetusvalvonta (EU-eläinkuljetustarkastukset) sekä 
eläinkuljetusasetuksen mukaiset eläinkuljetusluvat tarkastuksineen

 Eläinkuljetusvälineiden hyväksymistodistusten myöntämiset 

 Eläinkuljettajien pätevyystodistuksien myöntämiset



 Eläinten lääkitsemisen valvonta (tuotantotilat)

 Eläinperäisten elintarvikkeiden vierasainevalvonta ml. 
hormonikieltodirektiivin valvonta

 Lausunnot

 Valtakunnallinen eläintautipäivystys

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

tämän hetkisiä tehtäviä, jotka ovat 

siirtymässä Keski-Pohjanmaan maakunnan 

ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi.



3. Alkoholihallinto

 Alkoholihallinnon lupavalvonta

◦ alkoholijuomien anniskeluluvat ja anniskelun jatkoaikaluvat

◦ alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat 

◦ Alkon myymälöiden hyväksymiset sekä Alkon luovutuspaikkaluvat

◦ anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskelu- ja 
vähittäismyyntiluvanhaltijaa koskevia muutoksia. 

Vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa lupa-asioita 
käsiteltiin yhteensä 1663 kpl (Keski-Suomi 443 kpl, Pirkanmaa 637 kpl, 
Etelä-Pohjanmaa 287 kpl, Pohjanmaa 219 kpl ja Keski-Pohjanmaa 77 kpl).

Vuonna 2016 käsiteltiin 86 lupa-asioita Keski-Pohjanmaan alueella.  

Lupapäätöksistä aluehallintovirasto perii valtiovarainministeriön 
maksuasetuksessa säädetyt suoritemaksut.



 Alkoholihallinnon valvonta

◦ AVI valvoo alueellaan alkoholijuomien anniskelua, vähittäismyyntiä sekä 
alkoholijuomien mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa. 
Toimipaikkoja eli valvontakohteita toimialueella on noin 3 000 (Keski-
Suomi 656 kpl, Pirkanmaa 1135 kpl, Etelä-Pohjanmaa 450 kpl, Pohjanmaa 
429 kpl ja Keski-Pohjanmaa 160 kpl). 

◦ merkittävä osa valvontatyöstä on pääosin ilta- ja yöaikaan tehtävää 
kenttävalvontaa. 

◦ harmaan talouden ja talousrikollisuuden esiintymisen ehkäisemistä 
alkoholielinkeinossa. 

◦ Valvonta-asioita LSSAVI:ssa käsitellään vuosittain noin 160 kappaletta. 
Tarkastusmäärät anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin v. 2016 oli 43 
kpl Keski-Pohjanmaan alueella. 

Aluehallintovirasto perii vuosittain myös valvontamaksun 
toimipaikkakohtaisesti edellä mainitun maksuasetuksen mukaisesti. 

Alkoholitarkastajien työpanoksesta arviolta 0,6 htv:ta suuntautuu Keski-
Pohjanmaan maakunnan alueelle. 





Yksikkö/organisaatio, joka nyt 

(12/2016) hoitaa tehtävää

Tehtävät

Alkoholivalvonta
Eläintautilain 

mukaiset tehtävät:

Eläinten keinollisen 

lisäämisen 

luvanvaraisuus ja 

valvonta

Eräiden 

muiden 

toimintojen 

luvanvaraisuus 

ja valvonta

Eläinten 

merkitsemimiseen 

ja rekisteröintiin 

liittyvät tehtävät

Eläinsuojelulain 

mukaiset 

tehtävät:

Sivutuotelain 

mukaiset 

tehtävät

Maatalouden 

tukien 

toimeenpanosta 

annetut 

tehtävät

Yhteensä

Henkilöä 4 5 5 5 5 5 5 5

htv 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 1 0,1 0,5 3,0

Henkilöä 0 0 0 0 0 1 0 0 1,0

htv 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 1 0,1 0,5 3,0

Tehtävään käytetty resurssi:

Toteuma 2016

Arvio siirtyvästä resurssista: 

tilanne 01.01.2019 K-P YTH

AVI



Yksikkö/organisaatio, joka nyt 

(12/2016) hoitaa tehtävää

Tehtävät
Avustava 

henkilökunta
Elintarvikevalvonta Eläinlääkäripalvelut

Eläinsuojelu    

valvonta

Eläintauti          

valvonta

Sivutuote         

valvonta

Terveyden 

suojelun 

valvonta

Tupakkalain 

valvonta

YTH:n 

johtaminen
Yhteensä

Henkilöä 1 7 12 2 2 2 5 10 1

htv 0,9 6,05 11,35 0,9 0,85 0,04 3,75 0,29 0,9 25,03

Henkilöä 1 7 12 2 0 0 5 0 1 28,00

htv 1 6,60 11,75 1 0,95 0,05 4,10 0,30 1 26,75

Yksikkö/organisaatio, joka nyt 

(12/2016) hoitaa tehtävää

Tehtävät
Avustava 

henkilökunta
Elintarvikevalvonta Eläinlääkäripalvelut

Eläinsuojelu    

valvonta

Eläintauti           

valvonta

Sivutuote          

valvonta

Terveyden 

suojelun 

valvonta

Tupakkalain 

valvonta

YTH:n 

johtaminen
Yhteensä

Henkilöä 1 2 2 2 2 2 1 1 1

htv 0,1 0,55 1,4 0,1 0,1 0,01 0,35 0,01 0,1 2,72

Henkilöä 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,00

htv 0,1 0,55 1,4 0,1 0,1 0,01 0,35 0,01 0,1 2,72

1 6,60 12,75 1,00 0,95 0,05 4,1 0,3 1 27,75

Arvio siirtyvästä resurssista 

Pohjanmaalle: 

tilanne 01.01.2019

Tehtävään käytetty resurssi:

Toteuma 2016

Arvio siirtyvästä resurssista: 

tilanne 01.01.2019

Tehtävään käytetty resurssi:

Toteuma 2016

Kruunupyytä

Keski-Pohjanmaan YTH ilman kruunupyytä



 Maakuntien rahoitus

◦ alueella on poikkeuksellisen paljon tuotantotiloja
◦ eläinlääkäripalvelun tarjonta yksityiseltä sektorilta on vähäistä

⇒ Eläinlääkintähuollon kustannuksia on valtakunnallisen keskitason 
yläpuolella.

◦ 1.1.2020 valtio ei enää korvaa eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 15 §:n 2 
momentin mukaisten tehtävien hoitamisesta. Selvityksen mukaisesti lisää 
tehtäviä (2,4 htv) ja 1 virkaa siirtyy Avilta. 

⇒ Kolmen valvontaeläinlääkäreiden palkka- ja muita kustannuksia tehtävien 
hoitamisesta tulee nykykustannuksien lisäksi.

⇒ Tarvetta lisävirkoihin ja/tai muutoksia nykyiseen palvelurakenteeseen. 

 Tulomenetys 
◦ terveysvalvonnan töistä Kruunupyyssä



 Tuloja on lisättävä, menoja on pysyvä maltillisena 

 Alkoholihallinnon järjestäminen omalla resursseilla
▪ Asiakaslähtöinen lähipalvelu yhden luukun periaatteella (alkoholi-, 

tupakka, ja –elintarvikevalvonnan asiat)

▪ Synergistinen vaikutus (yhteistarkastuksia, esim. melu-
/alkoholivalvonta, elintarvike-/alkoholivalvonta

▪ Kustannustehokas tapa toimia 

▪ Helposti lähestyttävä

▪ Alkoholihallinnon kautta lisätuloja



 Eläintautipäivystys (Evira koordinoi)

◦ Tällä hetkellä Avin eläinlääkärit tekevät
◦ Suomi on jaettu kahteen päivystys-alueeseen

 Resurssien jako 

◦ Kruunupyyn alue

◦ Teerijärven praktiikkatehtävien hoitamista

 Eläinlääkäripäivystys
◦ Suunniteltu muutos

 Alkoholivalvonta

 Lopetusasetuksen mukaiset luvat

 Laittomat tuonnit (esim. koirapennut Venäjältä, hevoset jne.)?
o Muutamat LEL ovat hoitaneet vanhan Vaasan läänin alueella



 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN 
JATKOVALMISTELU 1.7.2017-













 Ympäristöterveydenhuollon työryhmä (laaja):

◦ 24.11.2016

◦ 19.1.2017

◦ 16.2.2017

◦ 27.4.2017

◦ 23.5.2017

 Ympäristöterveydenhuollon työryhmä (suppea):

◦ 25.1.2017

◦ 22.3.2017

◦ 6.6.2017

◦ Ympäristöterveydenhuollon laajempi työryhmä on lakkautettu 
1.7.2017.


