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TIIVISTELMÄ 
 

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Keski-
Pohjanmaan kuntien lisäksi tällä hetkellä myös Kruunupyyn kunta. Keski-Pohjanmaan 
ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat lainsäädännössä kuntien tehtäväksi määrätyt 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Kuntien tehtäväksi määrätyt ympäristöterveyden-
huollon tehtävät siirtyvät maakuntien tehtäviksi. 1.1.2019 muodostetaan Keski-
Pohjanmaan maakunta, jolle siirtyvät kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät. 
Kruunupyyn ympäristöterveydenhuolto siirtyy 1.1.2019 Pohjanmaan maakunnan tehtä-
väksi. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alkoholiluvat ja – valvonta sekä ympäristö-
terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asiat siirtyvät maakuntien tehtäväksi. Alkoholival-
vontaa eteläisten pohjalaismaakuntien alueella on suoritettu keskitetysti Vaasasta kä-
sin. Alkoholivalvonnan tarkastukset on suoritettu parityönä työsuojelusyistä.  AVI:n ym-
päristöterveydenhuollon maakuntiin siirtyvistä tehtävistä ovat huolehtineet läänineläin-
lääkärit. Läänineläinlääkärit ovat osittain erikoistuneet eri työtehtäviin, joten Keski-
Pohjanmaan alueen asioita on hoitanut useampi läänineläinlääkäri. 
 
Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on varmistaa turvalliset elintarvikkeet, elinympä-
ristö ja eläinten terveys ja hyvinvointi. Kaikessa tässä toiminnassa on lähtökohtana 
asiakas, kuntalainen.  
 
Yhteisiä rajapintoja tulevan maakuntaorganisaation muihin osiin ympäristöterveyden-
huollolla on sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastuslaitos, maaseutupalveluiden tarkastus-
toiminta sekä maataloustukien maksatus täydentävien ehtojen osalta.  
 
Rajapintoja kunnille jääviin tehtäviin on kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, ympä-
ristösuojelussa ja työsuojeluviranomaisen kanssa. 
 
Valtion viranomaisista Maa- ja Metsätalousministeriö ja Sosiaali- ja Terveysministeriö 
sekä keskusvirastot, Evira ja Valvira sekä tuleva valtion lupa- ja valvontavirasto sääte-
levät ja ohjaavat ympäristöterveydenhuollon toimintaa. Poliisi on tasavertainen eläin-
suojeluviranomainen kuntien viranomaisten kanssa. Poliisi antaa tarvittaessa virka-
apua ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille virkatehtävien suorittamisessa. 
 
Valtion tason ympäristöluvissa ja valtion ympäristönsuojelussa on usein rajapintoja pai-
kallistason ympäristöterveydenhuoltoon. 
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1 YLEINEN KUVAUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TOIMINNASTA 
 

1.1  YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITE  
 
Ympäristöterveydenhuollon toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön, yksi-
lön ja eläinten terveyttä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu, tupak-
kavalvonta, elintarvikevalvonta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlää-
käripalvelut. Nykyinen ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus on määritelty tervey-
denhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä. 
 
Ympäristöterveydenhuolto on pääsääntöisesti viranomaistoimintaa ja sen päämääränä 
on vastata seuraavien lakien mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien sekä järjestet-
tävien palvelujen toteutuksesta:  
 

 Elintarvikelaki (23/2006)  
 Terveydensuojelulaki (942/2016) 
 Asumisterveysasetus (545/2015) 
 Eläinsuojelulaki (247/1996) 
 Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 
 Eläintautilaki (441/2013) 
 Sivutuotelaki (517/2015) 
 Tupakkalaki (549/2016) 
 Lääkelaki (395/1987) nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta 

 
 

1.2 NYKYINEN ORGANISAATIO 
 

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena on Kokkola, 
Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Väestö-
pohja on 75 447 (1.1.2017).  
 
 

 
 
Kuva 1. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon nykyinen organisaatio 
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Ympäristöterveydenhuollon toimipisteet: 

 
Toimipiste Osoite Henkilöstö 
Päätoimipiste Vasarakuja 15, Kokkola Johtaja, toimistonhoitaja, terveystarkastajat  9 

(9), hygieenikkoeläinlääkäri, valvonta-
eläinlääkärit (2), terveydenhuolto-                
eläinlääkäri (1) ja praktikkoeläinlääkäri (1) 

Toholammin terveysval-
vonnan toimipiste 

Lampintie 5, Toholampi Terveystarkastaja (1) 

Kälviän eläinlääkärin-
vastaanotto 

Ellfolkintie 5, Kälviä Praktikkoeläinlääkärit (3) 

Kannuksen eläinlääkärin- 
vastaanotto 

Varastotie 1, Kannus Praktikkoeläinlääkäri (1) 

Toholammin eläinlääkäri-
vastaanotto 

Hakatie 17, Toholampi Praktikkoeläinlääkärit (2) 

Vetelin eläinlääkärinvas-
taanotto 

Juhanintie 2, Veteli Praktikkoeläinlääkärit (2) 

Halsuan eläinlääkärinvas-
taanotto 

Pajutie 7, Halsua Praktikkoeläinlääkäri (1) 

Kruunupyyn eläinlääkärin-
vastaanotto 

Säbråntie 4, Kruunupyy Praktikkoeläinlääkäri (1) 

Perhon eläinlääkärinvas-
taanotto 

Teollisuustie 2, Perho Praktikkoeläinlääkäri (1) 

Taulukko 1. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon toimipisteet. 

 
 
2 KESKIPOHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON NYKYISET 

TEHTÄVÄT JA RESURSSIT 
 
Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveys-
valvonnan valvontatehtävät suoritetaan monivuotisen valvontasuunnitelman mukaises-
ti.  Valvontasuunnitelma laaditaan 5-vuotis kausiksi ja päivitetään vuosittain. Tarkastet-
tavat kohteet ja niiden tarkastustiheys perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja 
keskusvirastoilta tulevaan ohjeistukseen. Tällä hetkellä valvontasuunnitelman laadin-
nassa painotetaan riskiperusteista valvontaa. 
 
Eläinlääkintähuollon valvonta perustuu valvontasuunnitelmaan ja keskusvirastojen oh-
jeistukseen. Lisäksi tehdään vuosittain noin 150 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutar-
kastusta. Eläinsuojeluepäilyilmoitusten määrä on ollut vuosittain kasvussa, johtuen sii-
tä, että kuntien asukkaat ovat tietoisia eläinsuojeluvalvonnan resurssien lisääntymises-
tä ja yleinen ilmapiiri tiedostaa eläinten pitämisen eettisen näkökulman. 
 
 

2.1 Asiakkaat 

Vuoden 2017 alussa olevat kohteet on esitetty taulukossa 2 
 
Eläintuotantotilojen määrän ennustetaan vähenevät nopeasti lähivuosien aikana osana 
maatalouden rakennemuutosta. Tuotetun maidon ja lihan määrä ei kuitenkaan vähene 
samassa suhteessa tilojen määrän vähenemisen kanssa tilakoon kasvamisen takia. 
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Taulukko 2. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontakohteet vuonna 2017. 

 
Elintarvikealan yritysten lukumäärä on suhteessa asukasmäärään ja sen kehitykseen. 
Terveydensuojelulain perusteella valvottavien kohteiden määrä on lievässä laskussa, 
toimijoiden pyrkiessä suurenpiin yksikkökokoihin.  
 
 

2.2 Hallinto 

Ympäristöterveyden hallintoon kuuluvat terveysvalvonnan johtaja ja toimistonhoitaja.   
 
Terveysvalvonnan johtajan tehtävät:  

• Vastaa organisaation kehittämistä ja johtamisesta 

• Valmistelee ja esittelee ympäristöterveyslautakunnan päätösvaltaan kuuluvat 
asiat, sekä vastaa yksikön henkilöstön ja taloushallinnollisesta johtamisesta.  

• Vastaa talousarvion laatimisesta ja seurannasta 

• Päättää ympäristöterveyslautakunnan vahvistamissa rajoissa hankinnoista, 
siltä osin kuin ne eivät kuulu yhteishankintaan 

• Vastaa henkilöstöjärjestelystä ympäristöterveydenhuollon johtosäännön mu-
kaisesti   

• Vastaa sisäisestä valvonnasta 

• Vastaa erityislaissa ja muissa säännöksissä ja määräyksissä ympäristöter-
veyslautakunnan tehtäväksi määrityt päätökset, joiden osalta lautakunta on 
siirtynyt hänelle päätösvaltaansa.  

• Päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja luovuttamisesta muuhun käyttöön 
hallintosäännösten mukaisesti 

• Hyväksyy tulosaluetta ja henkilöstöä koskevat laskut 
 

 

Toimistonhoitajan tehtävät: 

• Asiakaspalvelu luukulla ja puhelimessa 

• Vastaa viranhaltijapäätöksen ja henkilöstöasiakirjojen valmistelusta  

• Vastaa laskutuksesta ja ostolaskujen käsittelystä 
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• Vastaa postin käsittelystä 

• Vastaa arkistoinnista 

• Hoitaa henkilökunnalle hotelli- ja junalippuvaraukset 

• Vastaa päivystysvuorojärjestelyjen ylläpitämisestä 

• Vastaa työaikaseurannasta (Esmikon hallinta) 

• Avaimien hallinta 

• Vakuutustodistukset 

• Hoitaa muut tehtävät terveysvalvonnan johtajan pyynnöstä 
 

 
Lisäksi toimistonhoitajalla on myös vastuullinen seuraavista tehtävistä: 

• Kahvitarjoilu ja tilaus 

• Paperisilppuri-roskiksen tyhjennys ja tietosuoja-roskiksen tyhjennyksen tilaus 

• Kissahäkit  
 
 

2.3 Terveysvalvonta 

Kunnilla on päävastuu ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön ja valvonnan toi-
meenpanosta omilla alueillaan. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä kunnis-
sa säädetään laissa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009. 
Laki edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa 
yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä 
vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuulu-
van lainsäädännön valvonta on keskitettävä samalle toimielimelle. 
 
Kunnan vastuulla olevat terveysvalvonnan tehtävät ovat: 

• elintarvikevalvonta 

• terveydensuojelu 

• tupakkavalvonta 

• nikotiinivalmisteiden valvonta 

• eläinlääkäreille määrätyt eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon 
hygienian valvonnan 

• ja muuhun elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan liittyvät tehtävät, 

• yleinen ympäristöterveyshaittojen arviointi ja 

• ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautuminen. 

• Neuvonta- ja valitusasioissa otetaan yhteyttä oman kunnan tai yhteistoiminta-
alueen viranomaiseen. 

 
Ympäristöterveydenhuollon valvonta on pääsääntöisesti suunnitelmallista ja mak-
sullista, mutta valvontasuunnitelman ulkopuolisesta selvittämisestä esim. epidemian 
selvityskustannuksista vastaa kuitenkin kunta. Maksutaksan määrittää ympäristö-
terveyslautakunta. 
 
Terveysvalvonnassa Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollossa on 10 ter-
veystarkastajan virkaa ja hygieenikkoeläinlääkärin virka (1). Työtehtävät terveysval-
vonnassa jakautuvat kuvan 1 mukaisesti.  
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Kuva 2. Terveysvalvonnan resurssien jakautuminen eri lakien mukaisiin tehtäviin. 

 
 

2.3.1 Terveysvalvonnan yleiset tehtävät kunnassa: 

• toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjaus 

• suunnitelmallinen valvonta valtakunnallisen ja paikallinen valvontaohjelman mu-
kaisesti 

• valvontakohteiden toimintaa koskevien ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja 
niistä tehtävät päätökset 

• valvontakohteisiin suoritettavat säännölliset tarkastukset sekä tarvittaessa näyt-
teenotto ja tutkimukset 

• lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavas-
ta toiminnasta johtuvien määräysten antaminen tai pakkokeinojen asettaminen 

• epidemioiden selvittäminen 

• epäilyyn perustuva valvonta 

• erityistilanteisiin varautuminen 

• kansainvälisen merenkulkusopimuksen mukaisten laivojen saniteettitodistuksien 
myöntäminen ja siihen liittyvät tarkastukset 

• muut lainsäädännössä kuntien tehtäväksi määrätyt tehtävät 
 
 

2.3.2 Elintarvikevalvonta 

Kunnan valvontavastuulle kuuluu: 

• elintarvikehuoneistojen hyväksyminen (laitokset) ja ilmoitusten käsittely (muut 
elintarvikehuoneistot) 

• alkutuotantopaikkojen, elintarvikehuoneistojen ja muiden elintarvikealan toimijoi-
den valvonta  

• tuotettujen elintarvikkeiden ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien ma-
teriaalien ja tarvikkeiden valmistuksen valvonta 

• elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta 

• elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien neuvonta sekä lain soveltamisalaan kuu-
luvista asioista tiedottaminen 
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• avustaa valtion viranomaisia korvausta vastaan eläimistä saatavien elintarvikkei-
den kansallisen vierasainevalvontaohjelman toteuttamisessa 

• ruokamyrkytysten selvittäminen ja erityistilanteisiin varautuminen 
 
 

Hygieenikkoeläinlääkäri 

Hygieenikkoeläinlääkärin toimipaikka on Kokkolan päätoimipisteessä. Hygieenik-
koeläinlääkärin tehtäviin kuuluu terveysvalvonnan johtajan sijaisena sekä ympäris-
töterveyslautakunnan sihteerinä toimiminen.  

 
Hygieenikkoeläinlääkärin tekee pääsääntöisesti elintarvikevalvontaa, mukaan lukein 
elintarvikelain mukaiset hallinnolliset pakkotoimet. Hygieenikkoeläinlääkäri hoitaa 
suurimpien laitosten valvontasuunnitelman mukaisen laitosvalvonnan, myöntää elin-
tarvikkeiden vientitodistukset sekä hyväksyy laitokset. Hygieenikkoeläinlääkäri huo-
lehtii eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta valvontasuunnitel-
man mukaisesti. Tarvittaessa hygieenikkoeläinlääkäri toimii valvontaeläinlääkärien 
sijaisena ja avustaa vaikeiden eläinsuojelutapausten hoitamisessa. Hygieenik-
koeläinlääkäri on jäsenenä epidemiaselvitystyöryhmässä. 
 
 
Terveystarkastajat 

Elintarvikevalvonnassa on 6 terveystarkastajan virkaa, joista yhden toimipaikka on 
Toholammin sivutoimipisteessä ja muiden Kokkolan päätoimipisteessä. Terveystar-
kastajat käsittelevät ilmoituksia, suorittavat suunnitelmallista valvontaa sekä ohjeis-
tavat ja neuvovat sekä yrittäjiä, että kuluttajia. Lisäksi he tekevät valvontaa epäilyil-
moitusten perusteella. Elintarvikevalvontaa tekevistä terveystarkastajista osa on 
mukana epidemiaselvitystyöryhmässä. 
 
 

2.3.3 Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta 

Paikallinen valvontaviranomainen tulee omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten 
perusteella: 

• myöntää ja valvoa tupakan myyntilupia. 

• suorittaa tupakkatuotteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastuksia. 

• valvoa tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, automaattisen myynti-
laitteen sijoittamista, tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynnin omaval-
vontaa, tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien mainontaa 
ja muuta myynninedistämistoimintaa. 

• valvoa tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista. 
 

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden myyntiluvan myön-
tää myyntipaikan sijaintikunnan tupakkalain mukainen valvontaviranomainen. Kun-
nan valvontaviranomaisen on perittävä hyväksymänsä taksan mukainen maksu 
myyntiluvasta sekä vuosittainen valvontamaksu myynnin valvonnasta. Lisäksi mak-
suja on perittävä muustakin tupakkalain mukaisesta suunnitelmallisesta valvonnasta 
(tilojen savuttomuus). 
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2.3.4 Nikotiinivalmisteiden myyntilupa ja lupavalvonta 

Lääkelaissa nikotiinivalmisteiden myyntiluvan myöntäminen ja lupavalvonta on sää-
detty kunnan tehtäväksi. Tehtävä ei kuulu ympäristöterveydenhuollon lainsäädän-
töön, mutta se on tarkoituksenmukaista tehdä ympäristöterveydenhuollon yhteydes-
sä. Nikotiinivalmisteiden myynti vaatii kunnan myöntämän luvan ja kunnan on myös 
valvottava myyntiä. Sekä myyntiluvasta että lupavalvonnasta tulee periä kustannuk-
sia vastaava hyväksytyn taksan mukainen maksu kunnalle. 
 
Elintarvikevalvontaan erikoistuneet terveystarkastajat suorittavat tupakka- ja nikotii-
nivalmisteiden valvonnan yleensä samanaikaisesti kohteeseen suoritettavan elin-
tarvikevalvonnan yhteydessä. 
 
 

2.3.5 Terveydensuojeluvalvonta 

Terveydensuojeluviranomaisella on keskeinen rooli suunnittelua ja päätöksentekoa 
koskevassa terveyshaittojen arvioinnissa esim. maankäytön, kaavoituksen ja raken-
tamisen suunnittelussa ja ympäristölupien arvioinnissa. Terveydensuojelu on syytä 
ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Terveydensuojelu antaa 
lausuntoja suunnitelmista ja niihin mahdollisesti liittyvistä terveyshaitoista. 
 
Sisäilmanterveys, sekä yksityisissä asuinnoissa että julkisissa rakennuksissa (kou-
lut, päiväkodit, sosiaalialan palveluyksiköt), ja siihen liittyvät ongelmat ovat viime 
vuosina työllistäneet terveydensuojelua merkittävästi. 
 
Terveydensuojelulain mukaan, kunnan tulee edistää ja valvoa terveydensuojelua 
alueellaan siten, että asukkaille turvataan terveellinen elin- ja asuinympäristö. Kun-
nan tulee myös tiedottaa terveydensuojelusta ja järjestää terveydensuojelua koske-
vaa ohjausta ja neuvontaa.  
 
Terveydensuojelu valvoo ja hyväksyy toimialueellaan toimivia talousvesi toimijoita. 
 
Lisäksi paikallinen terveydensuojeluviranomaisen: 

• on yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa varauduttava erityisti-
lanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja pois-
tamiseksi tarvittaviin valmius- ja varotoimenpiteisiin. 

• on velvoitettava tarvittaessa terveyshaitan aiheuttajaa tai korjauksista vastaavaa 
tahoa poistamaan todettu terveyshaitta tai rajoitettava huoneiston käyttöä asun-
tona tai oleskelutilana. 

• valvoo ilmoitusmenettelyllä terveydensuojelulaissa määrättyjen uusien tilojen 
käyttöönottoa esim. majoitushuoneistosta sekä päiväkodista, koulusta, vanhain-
kodista sekä vastaavasta hoitokodista 

• valvottava säännöllisesti talousvettä toimittavan laitoksen jakaman veden laatua 
ja tankeissa, pulloissa tai säiliössä myytäväksi tarkoitetun talousveden laatua se-
kä vesilaitosten veden käsittelyn riittävyyttä. Jos talousveden laatu ei täytä annet-
tuja laatuvaatimuksia, on kunnan terveydensuojeluviranomaisen ryhdyttävä lain 
vaatimiin toimenpiteisiin. 

• on annettava tarvittaessa määräyksiä talousveden laadun turvaamiseksi. 

• on valvottava yleisten uimarantojen, uimaloiden ja uimahallien uimaveden laatua 

• on velvoitettava kiinteistön tai yleisen alueen omistaja tai haltija ryhtymään tarvit-
taessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten 
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hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta sekä määrättävä tarpeellisista 
toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi, mikäli niiden voidaan katsoa levit-
tävän tauteja tai muutoin aiheuttavan terveyshaittaa. 

• on huolehdittava alueellaan terveydensuojelulain soveltamisalaan liittyvien Eu-
roopan yhteisön asetusten noudattamisen valvonnasta (ns. laivatarkastukset) se-
kä Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön mukaisten todis-
tusten myöntämisestä (ns. rottatodistukset). 

• on valvottava muun terveydensuojeluvalvonnan yhteydessä säteilylain mukaises-
ti solariumlaitteita. 

 
Terveydensuojeluvalvontaa suorittaa 4 terveydensuojeluun erikoistunutta terveys-
tarkastajaa. Terveystarkastajat tekevät kaikki terveydensuojeluun liittyvät tehtävät 
lukuun ottamatta pakkokeinopäätöksiä, jotka ovat joko ympäristöterveyslautakun-
nan tai terveysvalvonnan johtajan tehtäviä. 
 
 

2.3.6 Vuoden 2016 tarkastus ja työ määrät 

Seuraavassa on esitetty valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset terveysval-
vonnan osalta vuonna 2016. 
 

 
Kuva 3. Valvontasuunnitelman mukainen valvonta 2016.  

 
Terveysvalvonnassa tehdään myös runsaasti valvontasuunnitelman ulkopuolista 
valvontaa ja tarkastustoimintaa esim. epäilytilanteissa. 
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ELINTARVIKEVALVONTA

2016 2015

Tarkastukset 20 22

Toimenpiteet ruokamyrkytysepäilyn tai 

asiakasvalituksen yhteydessä  4 13

Ilmoituksien käsittelyt 92 94

Lausunnot 37 40

Näytteenotot 22 16

Muut toimenpiteet 3 1

Yhteensä 178 186

TERVEYDENSUOJELUVALVONTA

2016 2015

Asumisterveyteen liittyvät tarkastukset 26 37

Laivatarkastukset 15 14

Muu tarkastukset 56 43

Lausunnot 67 71

Mittaukset 6 9

Näytteenotot 58 59

Tiedotteet 4

Muut toimenpiteet 11 1

Yhteensä 243 234  
 

Taulukko 3. Valvontasuunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 2016. 

 
 

2.4 Eläinlääkintähuolto 

Kuntien eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat tällä hetkellä voimassa olevan eläin-
lääkintähuoltolain mukaan tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoidon sekä 
kaikkien eläinten ympärivuorokautisen päivystyksen järjestäminen. Kuntien eläin-
lääkintähuollon tehtäviin kuuluvat myös eläinsuojelulain noudattamisen valvonta ja 
eläinsuojelun pakkokeinojen käyttö sekä eläintautilain ja sivutuotelain mukaiset kun-
tien tehtävät. Eläinperäisiä sivutuotteita koskevassa lainsäädännössä osa tarkastus-
toiminnasta on kunnan virkaeläinlääkärin suorittamaa osa Eviran suorittamaa. Elä-
vien eläinten sekä eläinperäisten sivutuotteiden tuonnin ja viennin valvonta ja todis-
tusten myöntäminen ovat myös kunnan virkaeläinlääkärin tehtäviä. 
 
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolla on eläinlääkintähuollossa seuraavat 
resurssit 11,75 eläinlääkäripraktikon virkaa, yksi terveydenhuoltoeläinlääkärin virka 
ja kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa. Lisäksi hygieenikkoeläinlääkärin työaikaa ku-
luu noin 0,2 htv:tä eläinlääkintähuollon tehtäviin. Kaikki virkaeläinlääkärit ovat toimi-
valtaisia koko yhteistoiminta-alueella. 

 
 
2.4.1 Eläinlääkäripalvelut 

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon praktiikkaeläinlääkärit hoitavat alu-
een pääasiassa eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyviä tehtäviä sekä virka-
aikana että päivystyksessä. Kunnan vastaavat oman eläinlääkärinsä kiinteistä kus-
tannuksista (vuokrat, välinehankinnat), praktiikka- ja terveydenhuoltoeläinlääkärin 
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palkkakulut jaetaan kunnille suoriteperusteisesti. Valvontaeläinlääkärien kustannuk-
sia laskutetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta eläinlääkintähuoltolain 
mukaisesti. 
 
Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella on 3 päivys-
tyspiiriä. Perhonjoki- ja Lestijokilaaksojen päivystyspiirit ovat kokonaisuudessaan 
omalla alueella. Kokkolan kaupunkiosan ja Kruunupyyn kunnan päivystys hoidetaan 
tällä hetkellä yhteistyössä Pietarsaaren seudun ympäristöterveydenhuollon kanssa. 
Pietarsaari on tässä toiminnassa isäntäkuntana ja laskuttaa Kokkolan kaupunkiosan 
eläinlääkäripäivystyksestä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoa. Vuosi-
kustannukset Kokkolan ja Kruunupyyn päivystyksestä on yhteensä n. 40 000 €, jos-
ta puolet tulee Kokkolan kustannuspaikalle ja puolet Kruunupyyn. 
 
Päivystysten puhelinliikenne on hoidettu ohjaamalla asiakkaiden päivystysaikaiset 
puhelut kolmeen maksulliseen päivystysnumeroon, asiakkaan asuinalueen perus-
teella. Pieneläin- ja suureläinpäivystyksiä ei Keski-Pohjanmaan ympäristötervey-
denhuollon alueella ole eriytetty. 
 
Terveydenhuoltoeläinlääkäri hoitaa lähinnä nautatilojen suunnitelmallista tervey-
denhuoltotyötä lähinnä Kokkolan alueella, valtakunnallisen Naseva-ohjelman mu-
kaisesti. Myös kunnan praktikkoeläinlääkärit hoitavat asiakkaidensa terveydenhuol-
tokäyntejä. Keski-Pohjanmaalla on myös runsaasti lammastiloja, joiden terveyden-
huoltotyötä ollaan aloittamassa myös valtakunnallisesti. 
 
Eläinlääkärin vastaanottoja on Keski-Pohjanmaalla seuraavasti Toholammilla (2 
eläinlääkäriä), Kannuksessa (1 eläinlääkäri), Kälviän kunnanosassa (3 eläinlääkä-
riä), Kokkolan kaupungissa (1 eläinlääkäri), Kruunupyyssä (1 eläinlääkäri), Vetelissä 
(2 eläinlääkäriä), Halsualla (1 eläinlääkäri) ja Perhossa (1 eläinlääkäri). Terveyden-
huoltoeläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärien työpisteet ovat ympäristöterveyden-
huollon päätoimipaikassa Kokkolassa. 

 
 

2.4.2 Yksityiset eläinlääkäripalvelut 

Alueellamme on yksityistä palveluntarjontaa: Kokkolassa on 3-4 yhden eläinlääkärin 
pieneläinvastaanottoa, Kannuksessa on osan viikkoa auki oleva pieneläinvastaanot-
to ja Kaustisella on yksityinen klinikka, jossa hoidetaan sekä hevosia, että pieneläi-
miä. Alueemme välittömässä läheisyydessä Ylivieskassa on yksityinen hevosklinik-
ka ja sekä Kruunupyyssä että Pietarsaaressa on yksityiset pieneläinklinikat. Peder-
sören kunnan alueella on kaksi yhden eläinlääkärin pieneläinklinikkaa. Lisäksi alu-
eella on ainakin yksi liikkuvaa tuotantoeläin (nauta) praktiikkaa tekevä eläinlääkäri.  
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Eläinsuojelu

Kokkola 2670 3016 72

Kannus 1041 240 11

Toholampi 1647 477 15

Lestijärvi 222 26 4

Perho 874 458 9

Halsua 305 155 5

Kaustinen 1040 103 18

Veteli 1074 144 14

Kruunupyy 1335 530 17

Muut 243 310 0

Summa 10451 5459 165 55

Sairasmatkat/TH-

käynnit

Pieneläin-

vastaanotot Muut suoritteet

 
   Taulukko 4. Vuoden 2016 suoritteet eläinlääkintähuollossa 

 

 
Kuva 4. Eläinlääkäripalvelujen kehitys 2010–2016 

Suureläinpraktiikka on viime vuosina muuttunut koko karjan terveydenhuolto käyn-
teihin, joissa yhdellä käynnillä hoidetaan useita eri asioita ja eläimiä kerrallaan. Ku-
van 4. eri vuosien luvut eivät näin ollen ole keskenään täysin vertailukelpoisia. 
 

2.4.3 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 
 

Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät 

Eläinlääkintähuollon valvontatehtäviä suorittamaan Keski-Pohjanmaan ympäristö-
terveydenhuollolla on kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa. Lisäksi hygieenikkoeläin-
lääkärin työstä noin 0,2 htv:ta kuluu eläinlääkintähuollon valvontatehtäviin. Hygiee-
nikkoeläinlääkärin poissa ollessa valvontaeläinlääkärit hoitavat kiireelliset hygiee-
nikkoeläinlääkärin tehtävät (esim. vientitodistusten myöntäminen). 
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Eläinlääkintähuollon valvonta sisältää eläinsuojelulain mukaisen valvonnan, eläin-
tautilain mukaiset tehtävät (lähinnä näytteenotot), sivutuotelainsäädännön mukaiset 
tehtävät, elävien eläinten ja eläinperäisten sivutuotteiden viennin ja tuonnin valvon-
nan ml. todistusten myöntäminen. 

 
Asiakkaiden yhteydenotot on pyritty ohjaamaan yhteiseen valvontaelainlaaka-
ri@kokkola.fi sähköpostiin. 
 
Eläinsuojelulain valvomiseksi tehdyt tarkastukset tehdään pääasiassa parityönä te-
hokkuuden, työturvallisuuden ja todistustaakan takia. Tarvittaessa sekä praktik-
koeläinlääkärit, että aluehallintoviraston läänineläinlääkärit avustavat valvontaeläin-
lääkäreitä ja hygieenikkoeläinlääkäriä eläinlääkintähuollon valvontatehtävissä. Kun-
nan praktikkoeläinlääkäreille maksetaan virkatehtävien suorittamisesta 80 €/h, josta 
aluehallintovirasto korvaa Kokkolan kaupungille 68,82 €/h. 
 
Terveystarkastajat ovat mukana tällä hetkellä vain niissä tarkastuksissa, joissa on 
syytä epäillä esitietojen perusteella myös terveydensuojelulain rikkomista. Tämän 
hetkinen valtion korvausjärjestelmä virkatehtävien suorittamisesta ei tunnista ter-
veystarkastajien tekemää eläinsuojelutyötä, vaikka he ovat eläinsuojelulain mukai-
sia toimivaltaisia viranomaisia.  
 

 Virkasuoritteet 2010-2016 

kunnaneläinlääkärit 12,75 htv 136 kpl 

hygieenikkoeläinlääkäri 1 htv 71 kpl 

valvontaeläinlääkärit 2 htv 426 kpl 
Taulukko 5. Keski-Pohjanmaan virkaeläinlääkärien vuosina 2010-2016 valtionhallinnon tietojärjestelmiin 

kirjautuneet suoritteet 

 
Taulukko 6. Eläinsuojeluilmoitukset tai uusintatarkastukset, jotka ovat tekemättä 1 kk ilmoituksen saa-
misen tai määräajan jälkeen  

Halsua 10 kpl 

Kannus 5 kpl 

Kaustinen 21 kpl 

Kokkola 99 kpl 

Lestijärvi 0 kpl 

Perho 29 kpl 

Toholampi 24 kpl 

Veteli 35 kpl 
Taulukko 7. Maidontuotantotilat, joissa ei ole käyty vielä kertaakaan vuoden 2010 jälkeen, kaikkien tilo-
jen tulisi olla jo kerran käytyjä 

mailto:valvontaelainlaakari@kokkola.fi
mailto:valvontaelainlaakari@kokkola.fi
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Taulukko 8. Maitohygieniatarkastusten uusintarkastukset, jotka ovat yli 1 kk myöhässä määräajasta 

 
2.5 Aluehallintoviraston nykyiset ympäristöterveydenhuollon tehtävät 

Aluehallintovirastot tullaan lakkauttamaan maakuntauudistuksen yhteydessä. Alue-
hallintovirastojen tehtävät siirtyvät maakunnille, nykyisille keskusvirastoille (Evira, 
Valvira) sekä uuteen perustettavaan valtakunnalliseen valtion lupa- ja valvontaviras-
toon. 
 
 

2.5.1 Keskusvirastotasolle siirtyvät AVI-tehtävät 

Terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaiset valvontatehtävät siirtyvät keskusvirasto-
tasolle (Valvira). Näitä ovat: 

• paikallistason arviointi, ohjaus- ja valvontatehtävät: sisäympäristö, tupakka, ta-
lousvesi ja uimavedet 

• varautuminen 

• lausunnot, toiminnan kehittäminen työryhmissä  

• kanteluasiat 

• arviointi- ja ohjauskäynnit, joilla arvioidaan ja ohjataan maakunnallisen valvonnan 
järjestämistä kokonaisuudessaan  

• maakunnallisten valvontayksiköiden ohjaus valvontasuunnitelman laatimisessa 
sekä valvontasuunnitelmien toteutumisen valvonta ja arviointi 

 
 

Eviraan siirtyvät aluehallintovirastoilta seuraavat tehtävät: 

Elintarvikevalvonnan, eläinlääkintähuollon, eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoin-
nin ohjaus ja paikallisviranomaisten valvonta siirtyy EVIRA:aan: 

• Ympäristöterveydenhuollon yksiköihin tehtävät arviointikäynnit, ohjaus ja neuvon-
ta sekä kehittäminen 
 
 

2.5.2 AVI:n alkoholihallinnon lupavalvonta  

Aluehallintovirasto myöntää toimialueellaan alkoholijuomien anniskeluluvat, annis-
kelun jatkoaikaluvat, alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat, Alkon myymälöiden hy-
väksymiset sekä Alkon luovutuspaikkaluvat. Lisäksi aluehallintovirastossa käsitel-
lään anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkaa sekä anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan-
haltijaa koskevia muutoksia. Vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
tossa 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).  
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Vuonna 2016 käsiteltiin 86 lupa-asioita Keski-Pohjanmaan alueella. Lupapäätöksis-
tä aluehallintovirasto perii valtiovarainministeriön maksuasetuksessa säädetyt suori-
temaksut. 
 
 

2.5.3 AVI:n alkoholihallinnon valvonta 

Aluehallintovirasto valvoo alueellaan alkoholijuomien anniskelua, vähittäismyyntiä 
sekä alkoholijuomien mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa. Toimipaikko-
ja 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 kenttävalvon-
taa. Kenttävalvonnassa keskeisimpänä tavoitteena on oikein kohdistetun ja näkyvän 
valvontatoiminnan avulla ennalta ehkäistä räikeimpiä anniskelurikkomuksia sekä 
puuttua havaittuihin rikkomuksiin - erityisesti alaikäisille ja päihtyneille anniskeluun. 

 
Lisäksi aluehallintovirasto ehkäisee harmaan talouden ja talousrikollisuuden esiinty-
mistä alkoholielinkeinossa. Valvonnassa kuten lupahallinnossakin pyritään konsul-
toivaan työotteeseen ja luvanhaltijoiden omavalvonnan kehittämiseen. Valvonta-asi-
oita Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa käsitellään vuosittain noin 160 
kappaletta. Tarkastusmäärät anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkoihin v. 2016 oli 43 
kpl Keski-Pohjanmaan alueella. Aluehallintovirasto perii vuosittain myös valvonta-
maksun toimipaikkakohtaisesti edellä mainitun maksuasetuksen mukaisesti. Alko-
holitarkastajien työpanoksesta arviolta 0,6 htv:ta suuntautuu Keski-Pohjanmaan 
maakunnan alueelle.  
 
Elintarvikevalvonnan maakuntiin siirtyviä tehtäviä lienevät: alkoholijuomamyymälöi-
den elintarvikevalvonta (olosuhdevalvonta). 
 
 

2.5.4 AVI:n ympäristöterveydenhuolto 

Eläinlääkintähuollon, eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin aluehallintovirastol-
ta maakuntiin siirtyviä tehtäviä ovat:   

• eläinten terveys: eläintauti- ja sivutuotevalvonta, eläinten laittoman maa-
hantuonnin valvonta sekä eläintautilain mukaisten erilaisten lupien myöntäminen 

• eläinten hyvinvointi: ns. kriittisten eläinsuojelutapausten valvonta, EU-
otantaeläinsuojelutarkastukset, eläinsuojelulakiin liittyvä lupahallinto tarkastuksi-
neen, 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 eläinkuljetusase-
tuksen mukaiset eläinkuljetusluvat tarkastuksineen, eläinkuljetusvälineiden hy-
väksymistodistusten myöntämiset, eläinkuljettajien pätevyystodistuksien myön-
tämiset 

• eläinten lääkitsemisen valvonta (tuotantotilat) 
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• eläinperäisten elintarvikkeiden vierasainevalvonta ml. hormonikieltodirektiivin val-
vonta 

• lausunnot 

• valtion määrärahojen hallinnointi: eläintautilain, eläinsuojelulain ja sivutuotelain 
mukaiset valvontatehtävät; hallinnointi yksinkertaistuu kun yhteistoiminta-
alueiden ja aluehallintovirastojen välinen rahaliikenne jää pois 

• valtakunnallinen eläintautipäivystys 

• asiakirjahallinto ympäristöterveydenhuollon asioissa 

• tietojärjestelmien hallinta ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta 

  

 
Taulukko 9. Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tämän hetkisiä tehtäviä, jotka ovat siirtymässä 
Keski-Pohjanmaan maakunnan ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi. 

 
 

2.6 Yhteenveto Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon palveluista ja resurs-
seista 

 
Keski-Pohjanmaan maakunnalle siirtyvät ympäristöterveydenhuollon alalta nykyisen Keski-
Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tehtävät kokonaisuudessaan lukuun ottamatta Kruu-
nupyyn kunnan osuutta sekä osia nykyisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tehtä-
vistä. 
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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

Taulukko 10. AVI:lta siirtyvät työt 
 

 
Keski-Pohjanmaan 

YTH ilman 

kruunupyytä
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
Taulukko 11. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon työt ilman Kruunupyyn osuutta 

 
 

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

Kruunupyytä

Taulukko 12. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon työt Kruunupyyssä 

 
 

2.7 Tukipalvelut 

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tukipalvelut hoidetaan Kokkolan 
kaupungin toimesta. 
 
Tukipalveluiden tehtävät ovat seuraavat: 

 

• Yleishallinto: Kokkolan kaupungin palvelut  

• Tietohallintopalvelut ja ICT-palvelut: Kokkolan kaupunki 
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• Pääkäyttäjäpalvelut: ympäristöterveydenhuollon omien ohjelmien pääkäyttäjät 
ovat oman organisaation palveluksessa, osan ohjelmista pääkäyttäjät ovat kau-
pungin muissa organisaatioissa 

• Hankintatoimi: osa hankinnoista (tietokoneet, puhelimet) hankitaan Kokkolan 
kaupungin toimesta, Hilmaan menevät hankinnat päättää ympäristöterveyslauta-
kunta, 1 000-30 000 €, päättää terveysvalvonnan johtaja, alle 1000 € viranhaltija 
yhdessä esimiehen kanssa 

• Kiinteistöpalvelut: Kokkolan kaupungin toimintaa päätoimipaikassa, muissa toi-
mipaikoissa Kokkolan kaupungin kiinteistöpalveluiden kanssa tehdyt sopimukset 

• Laitepalvelut: eläinlääkäreiden ja terveystarkastajien laitteistojen huollot ja kalib-
roinnit, liittyy useimmiten hankintasopimukseen 

• Ateriapalvelut: kaupungin ruokaloiden henkilökunta-alennus 

• Puhtaanapitopalvelut: kaupungin toimintaa päätoimipisteessä, sivutoimipisteissä 
jokaisen kunnan kanssa erikseen 

• Talouspalvelut: Kokkolan kaupunki 

• Tutkimus ja kehittäminen: oman toiminnan ohessa 

• Henkilöstöpalvelut: palkanlaskenta ja matkalaskut sekä virkakortit hoidetaan 
kaupungin toimesta, työajan seuranta yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon ja 
kaupungin asiakaspalvelun kanssa 

• Arkistopalvelut: lähiarkisto ympäristöterveydenhuollon toimitiloissa, pysyväisar-
kisto on kaupungin tiloissa 

• Asiakasmaksut: ympäristöterveydenhuolto tekee laskutuspyynnön kaupungin 
laskutustiimille, joka hoitaa varsinaisen laskutuksen 

• Muut palvelut (esimerkiksi puhelinvaihde ja neuvonta ja muita yksittäisiä tehtä-
viä), Kokkolan kaupungin asiakaspalvelu 

• Työterveyshuolto: sopimus on Kokkolan kaupungin ja toimijan välinen 

• Kiinteistöjen vartionti: sopimus on Kokkolan kaupungin ja toimijan välinen 

• Jätehuolto: riskijätteiden hävitys sopimus toimijan kanssa, salaisten paperien tu-
hoaminen sopimus toimijan kanssa 
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3 TAVOITEORGANISAATIO 2019 
 
 

 

 
 

Kuva 5.  Keski-Pohjanmaan maakunnan ympäristöterveydenhuollon organisaatio 1.1.2019 

 
Ympäristöterveydenhuollon organisaatiossa on otettava huomioon, että substanssi-
lainsäädännössä määritellään (esim. elintarvikelaissa), että viranomainen on moni-
jäseninen toimielin.  Maakunnan hallintosäännössä on määriteltävä, mikä toimielin 
on tämä ympäristöterveydenhuollon monijäseninen toimielin. Toimielin voi olla esim. 
liikelaitoksen johtokunta tai johtokunnan alainen lautakunta. Tämä viranomaistoi-
mielin voi delegoida päätösvaltaa alaisilleen viranhaltijoille. Hallinnollisista pakko-
päätöksistä uhkasakkoa ja asumis- ja käyttökieltoa sekä hyväksymisen peruuttamis-
ta ei voi tällä hetkellä delegoida viranhaltijoille. 
 
 
 
 



  
 

 

24 

 

4 MAAKUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVÄT JA RE-
SURSSIT 1.1.2019 

Maakunnan ympäristöterveyden huollon tehtävät ja resurssit vuoden 2019 suunni-
telmaksi pohjautuvat vuoden 2016 tietoihin ja ennakkotietoihin elinkeinorakenteen, 
väestön ja toiminta-alueen kehittymisestä. Kruunupyyn kunta kuuluu 31.12.2018 as-
ti Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon toimialueeseen. Vuoden 2019 
alusta Kruunupyyn kunnan ympäristöterveydenhuolto siirtyy Pohjanmaan maakun-
nan järjestämisvastuulle. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinto sekä ympäristötervey-
denhuollon lupa- ja valvontatehtävät siirtyvät todennäköisesti Keski-Pohjanmaan 
maakunnan tehtäväksi. 
 
Alkutuotannon valvonnan piiriin on Eviran ohjeistuksen takia otettava eläintilojen li-
säksi tulevaisuudessa myös kasvisperäisten elintarvikkeiden alkutuotannon valvon-
ta. Elintarvikevalvontaan kuuluva eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapu-
misvalvonta siirtynee Eviralta maakuntien hoidettavaksi. 
 
Ympäristöterveydenhuollon toimintaa maakunnassa kehitetään ja suunnitellaan ot-
taen huomioon voimassa oleva lainsäädäntö ja keskusvirastoilta tuleva ohjeistus. 
Rahoituspohjan epävarmuus ja ympäristöterveydenhuoltoon kohdistuvat säästöta-
voitteet otetaan huomioon suunnittelussa. 
 
 

4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTTUMINEN VUODESTA 2016 VUOTEEN 2019 

Keski-Pohjanmaan maakunta on maatalousvaltainen alue, jonka elinkeinoraken-
teessa tulee tapahtumaan yleisen maatalouden rakennemuutoksen johdosta suuria 
muutoksia lähivuosien aikana. Maatilojen lopettamisvauhti on todennäköisesti vä-
hintään 10 % vuodessa. 
 
Maan sisäisen muuttoliikkeen myötä yleinen asukasluvun kehitys on maaseudulta 
maakuntien keskuskaupunkeihin, joka vaikuttaa myös yleiseen terveysvalvontaan. 
 
Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyden-
huollon valvontatoiminta on riskiperusteista ja valvonnan painopiste on siirtynyt en-
nakkovalvonnasta (hyväksymismenettely) toiminnan valvontaan (ilmoitusmenettely). 
 
 

4.2 ASIAKKAAT 

Seuraavassa taulukossa esitetään arvio ympäristöterveydenhuollon valvontakohtei-
den lukumäärästä vuonna 2019. Arvio perustuu edellisessä kappaleessa esitettyihin 
muutoksiin. 
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Taulukko 13. Arvio Keski-Pohjanmaan maakunnan ympäristöterveydenhuollon kohteiden lukumäärästä 1.1.2019. 

 
 
4.3 HALLINTO 

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon hallintoon liittyvät tehtävät siirtyvät 
kokonaisuudessaan maakunnan hoidettavaksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
viraston toimistosihteerin Keski-Pohjanmaan alueen suoritteisiin liittyvät tehtävät 
siirtyvät Keski-Pohjanmaan maakunnan tehtäväksi. 

 
 

4.4 TERVEYSVALVONTA 

Hygieenikkoeläinlääkärin ja terveystarkastajien kaikki valvontatehtävät siirtyvät ko-
konaisuudessaan maakunnan hoidettavaksi, lukuun ottamatta Kruunupyyn osuutta. 
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta todennäköisesti siirtyy 
Eviralta maakunnan tehtäväksi. 
 
 

4.4.1 Alkoholihallinto, lupahallinto ja valvonta  

Alkoholihallinto siirtyy kokonaisuudessaan AVI:lta maakuntaan.  
Vuonna 2016 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa lupa-asioita käsiteltiin 
Keski-Pohjanmaan alueella 86 kpl. Jatkossa maakunta perii lupapäätöksistä lain-
säädännön mukaiset suoritemaksut. Toimipaikkoja eli valvontakohteita Keski-
Pohjanmaan alueella on noin 160 kpl. 

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

Alkoholivalvonnan tarkastukset on mahdollista yhdistää terveysvalvonnan tarkas-
tuksiin, jolloin ne voidaan tehdä alkoholitarkastaja-terveystarkastaja työparina. Sa-
malla työskentely tehostuu, koska samaan kohteeseen voidaan tehdä useamman 
lainsäädännön mukaisia tarkastuksia samanaikaisesti. Tällä hetkellä selvitellään eri 
mahdollisuuksia hoitaa alkoholivalvontaa Keski-Pohjanmaan alueella. Järjestämis-
vastuu tulee olemaan Keski-Pohjanmaan maakunnalla. Alkoholivalvonnan järjestä-
misen mahdollisuuksia ovat ostopalvelu Pohjanmaan maakunnalta kokonaan tai 
osittain tai alkoholihallinnon järjestäminen Keski-Pohjanmaan omana työnä. Alkoho-
lihallinnon järjestäminen Keski-Pohjanmaan maakunnassa vaatii neuvotteluja Poh-
janmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien välillä sekä yt-neuvotteluja henkilöstön 
kanssa. 
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4.5 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 

Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat eläinlääkäripalvelut sekä eläinten terveyden- ja hy-
vinvoinnin valvontaan liittyvät tehtävät. Eläinlääkäripalveluja tarjoavat Keski-
Pohjanmaan alueella sekä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon eläinlää-
kärit että yksityiset eläinlääkärit.  
 
Eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä siirtyy Keski-
Pohjanmaan maakunnan tehtäväksi sekä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyden-
huollolta että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. 

 
 
4.5.1 Kunnista maakuntaan siirtyvä eläinlääkintähuollon tehtävät 

Kuntien eläinlääkintähuollon tehtävät siirtyvät kaikki maakunnan hoidettavaksi. 
Kruunupyyn kunnasta siirtyy yksi kunnaneläinlääkärin praktikkovirka Pohjanmaan 
maankunnalle. Vetelin kunnaneläinlääkärin työpanoksesta tällä hetkellä hieman alle 
50 % on Kruunupyyn kunnan alueella, joten hänen virkansa säilynee Keski-
Pohjanmaan maakunnalla. Päivystysvelvollisen viran jakaminen kahden eri maa-
kunnan ja päivystyspiirin välillä saattaa aiheuttaa päivystysvelvollisuuden kahteen 
eri alueeseen, mikä aiheuttaa työsuojelulain nojalla ongelmia liian suuren työsidon-
naisuuden takia. Vetelin viran ja viranhaltijan työjärjestelyt vaativat neuvotteluja 
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan välillä sekä henkilökohtaiset yt-
neuvottelut kyseisen viranhaltijan kanssa. 
 
 

4.5.2 Aluehallintovirastolta maakuntaan siirtyvät eläinlääkintähuollon tehtävät ja re-
surssit  

AVI:n ympäristöterveydenhuollon tehtävistä eläinlääkintähuoltoon liittyvät suoritta-
vat, tarkastavat ja lupiin, eläinten rekisteröintiin ja merkitsemiseen sekä täydentäviin 
ehtoihin liittyvät tehtävät siirtyvät maakuntiin. Osa AVI:n eläinlääkintähuoltoon liitty-
vistä tehtävistä on suoraan EU:n määräämiä valvontatehtäviä (täydentävien ehtojen 
valvonta ja ns. EU-eläinsuojelutarkastukset), joiden laiminlyönti saattaa johtaa EU:n 
rahoituksen korjaukseen (tukien takaisin maksua EU:lle).  
 
Laskennallisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa(LSSAVI) on Keski-
Pohjanmaan alueelle tehty noin 2,4 htv:tta vastaava määrä suoritteita vuosittain. 
Näitä tehtäviä on sisäisen tehtävän jaon takia suorittanut useampi läänineläinlääkä-
ri. Keski-Pohjanmaan maakunta ei tule selviytymään LSSAVI:sta siirtyvistä eläinlää-
kintähuollon tehtävistä ilman lisäresursseja. 

 

4.5.3 Eläinlääkintähuolto tulevassa Keski-Pohjanmaan maakunnassa 
 

Eläinlääkäripalvelut 

Eläinlääkäripalvelut järjestetään ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja elin-
keinorakenne sekä voimassa oleva lainsäädäntö. Eläinlääkintään liittyvää lainsää-
däntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Eläinlääkäripalveluita koskeva lainsäädän-
tö eriytetään valvontaa koskevasta lainsäädännöstä, joka kirjoitetaan substanssi-
lainsäädäntöön. Uusia lakeja saadaan lausunnolle maaliskuun lopussa.  
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Eläinlääkäripalveluiden saatavuus pyritään turvaamaan koko maakunnan alueella 
niille kotieläimille, joille se on järjestettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. 
Eläinlääkäreiden vastaanottotoimintaa ja siihen liittyvää puhelinpalvelua pyritään 
kehittämään asiakasystävällisempään suuntaan. 
 
Kruunupyyn eläinlääkintä siirtyy Pohjanmaan maakunnan järjestettäväksi. Kokkolan 
kaupunkiosan päivystyksestä on maksettu vuosittain 20 000 € Pietarsaaren seudun 
ympäristöterveydenhuollolle. Keski-Pohjanmaan maakunta ottaa hoitaakseen Kok-
kolan kaupunkiosan päivystyksen itse 1.1.2019 alkaen. Kokkolan kaupunkiosan 
eläinlääkäri osallistuu Perhonjokilaakson päivystyspiiriin. Päivystystä pyritään kehit-
tämään siihen suuntaan, että eläimen omistaja saisi yhteyden eläinlääkäriin mah-
dollisimman nopeasti riippumatta päivystysalueiden jaosta. Tämä voidaan toteuttaa 
puhelinpalveluja kehittämällä ja eläinlääkäreiden yhteistyötä parantamalla. 
 

SAIRASMATKAT, PÄIVYSTYS (vuosittain) 2012 2013 2014 2015 2016

KUNTA

Kanta-Kokkola 57 72 100 80 116

Kokkola 428 498 446 389 389

Kannus 225 186 186 200 141

Toholampi 264 278 253 224 183

Lestijärvi 30 33 34 39 35

Perho 130 117 107 101 101

Halsua 106 73 58 50 68

Kaustinen 255 202 206 205 231

Veteli 237 193 202 220 254

Kruunupyy 242 299 383 437 383

Muut 80 49 124 72 147
Taulukko 14. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon päivystysaikaiset sairasmatkat 2012-2016. 

 
PIENELÄINVASTAANOTOT, PÄIVYSTYS 

(vuosittain) 2012 2013 2014 2015 2016

KUNTA

Kanta-Kokkola 60 102 199 162 246

Kokkola 31 37 77 99 52

Kannus 12 14 41 35 32

Toholampi 16 36 36 37 28

Lestijärvi 0 0 1 3 4

Perho 12 45 31 44 42

Halsua 23 19 13 6 16

Kaustinen 0 0 32 36 36

Veteli 23 25 29 26 23

Kruunupyy 19 238 137 146 154

Muut 0 0 51 45 141
Taulukko 15. Pieneläinten vastaanotot päivystysaikana vuosina 2012-2016. 
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PÄIVYSTYSSUORITTEET KUUKAUSITTAIN 

(keskiarvo, sairasmatkat+ 

pieneläinvastaanotot) 2012 2013 2014 2015 2016

KUNTA

Kanta-Kokkola 10 15 25 20 30

Kokkola 38 45 44 41 37

Kannus 20 17 19 20 14

Toholampi 23 26 24 22 18

Lestijärvi 3 3 3 4 3

Perho 12 14 12 12 12

Halsua 11 8 6 5 7

Kaustinen 21 17 20 20 22

Veteli 22 18 19 21 23

Kruunupyy 22 45 43 49 45

Muut 7 4 15 10 24

 
Taulukko 16. Päivystyssuoritteet kokonaisuudessaan ja kunnittain vuosina 2012-2016. 

PÄIVYSTYSSUORITTEET KUUKAUSITTAIN  

(keskiarvo, sairasmatkat+ 

pieneläinvastaanotot) 2012 2013 2014 2015 2016

KUNTA

Kanta-Kokkola 10 15 25 20 30

Lestijokilaakso 84 90 90 86 72

Perhonjokilaakso 66 56 57 57 64

 
Taulukko 17. Päivystyssuoritteet kuukausittain päivystysalueittain. 

 
 

Eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin valvonta 

Eläinlääkintähuollon valvonnan tarkoitus on turvata elintarviketurvallisuus alkutuo-
tannossa, valvoa eläinsuojelulainsäädännön ja sivutuotelainsäädännön noudatta-
mista maakunnassa ja valvoa ja rajoittaa eläintautien esiintymistä maakunnassa, 
sekä tarjota yritykselle ja yksityiselle sekä valtiolle niiden tarvitsemat viranomaispal-
velut.  
 
Keski-Pohjanmaan maakunnan eläinlääkinnällinen valvonta tulee kattamaan kun-
tien tähän asti hoitamat valvonnat ja aluehallintovirastojen läänineläinlääkärien hoi-
taman valvonnan. Sekä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontaa 
tekevät eläinlääkärit että AVIen läänineläinlääkärit ovat jo tällä hetkellä erikoistuneet 
osittain tiettyihin työtehtäviin.  
 
Keski-Pohjanmaan maakunnassa valvontaa suorittavien eläinlääkärien työtehtävien 
erikoistumista kannattaa jatkaa, kuitenkin niin, että pääasiallisen vastuuhenkilön li-
säksi myös joku toinen eläinlääkäri on perehtynyt asiakokonaisuuteen, ainakin jos-
sain määrin. Asiakaspalvelun sujumisen takia on edelleen perusteltua, että asiak-
kaiden yhteydenotot pyritään ohjaamaan yhteiseen sähköpostiosoitteeseen, kuten 
tähänkin asti. 
 
Avien läänineläinlääkärit ovat osallistuneet valtakunnalliseen eläintautipäivystyk-
seen. Tämä päivystystoiminta tulee todennäköisesti jatkumaan jossain muodossa. 
Evira tullee jatkossa vaatimaan jokaiseen maakuntaan ”eläintauti vastuueläinlääkä-
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rin”, johon ensisijaisesti otetaan yhteyttä epidemiatilanteissa. On toivottavaa, että 
ainakin tämä vastuueläinlääkäri osallistuu valtakunnalliseen eläintautipäivystykseen.  
 
Erityisesti yrittäjien tarvitsema eläinlääkinnällisten vientitodistusten myöntäminen on 
varmistettava kaikissa olosuhteissa.  
 
Osa eläintuotantotilojen valvontavaatimuksista tulee EU rahoituksen kautta. Tästä 
valvonnasta osa suoritetaan tiloilla ja osa toisten viranomaisten tuottamien valvon-
tadokumenttien perusteella toimistotyönä ns. hallinnollisena laajentamisena. Tämän 
valvonnan laiminlyöminen tai epätyydyttävästi suorittaminen saattaa johtaa EU ra-
hoituksen ns. rahoituskorjaukseen.  
 
Eläinsuojelulain perusteella suoritettava valvontatoiminta on tällä hetkellä voimassa 
olevan lainsäädännön perusteella kohteelle maksutonta. Valtion maksuperuste-
asetuksen perusteella eläintautilain ja sivutuotelain mukaiset valvontatoimet ovat 
tällä hetkellä asiakkaalle maksullisia. Jatkossa maakunta päättää maksutaksat alu-
eellaan. 
 

 
5 HENKILÖSTÖSIIRROT 
 

Henkilöstösiirroissa noudatetaan liikkeenluovutusta 

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien, maakuntien palvelulaitos-
ten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen. Yhteisten tukipalvelujen (esim. keskitetty 
ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistötoimi, tekniset palvelut 
sekä laboratoriot ja röntgenpalvelut) osalta työntekijä siirtyy voimaanpanolain nojalla 
maakunnan, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiön palvelukseen, jos 
henkilön nykytehtävistä vähintään 50 % kohdistuu kunnan ympäristöterveydenhuol-
lon siirrettäviin tehtäviin.  
 
Maakuntauudistuksen voimaanpanolaki 14 § :ssä on määritelty henkilöstön ase-
masta ja työtehtävistä on määritelty seuraavaa 
 
Liikkeenluovutusperiaatetta sovelletaan riippumatta siitä, missä järjestyksessä maa-
kuntien organisaatioita perustetaan. Näin ollen henkilö voi siirtyä liikkeenluovutus-
periaatteella kunnasta suoraan maakunnan julkisoikeudelliseen laitokseen eli maa-
kunnan palvelulaitokseen tai yhtiöön. Mikäli palvelulaitokset tai yhtiöt perustetaan 
vasta maakuntien toiminnan jo alettua, siirtyy henkilö ensin maakuntaan ja sieltä 
palvelulaitoksen tai yhtiön palvelukseen. 
 
Edellä mainittu tarkoittaa, että maakuntien väliaikaishallinnon ja kuntien välillä on 
selvitettävä kyseisten tehtävien tarkat henkilötyövuodet hyvissä ajoin ennen 
31.12.2018. Tämän perusteella ao. maakunnan ja kuntien välillä sovitaan siitä, kei-
den henkilöiden osalta ehdotettu 3 momentin 50 %:n sääntö täyttyy siirtymisen 
edellytyksenä. Periaate tarkoittaa kuitenkin sitä, että henkilö siirtyy voimaanpanolain 
nojalla maakunnan palvelukseen, mikäli hänen tehtävistään vähintään 50 % on ollut 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tukitehtäviä. 
 
Neuvotteluiden yhteydessä on tärkeää varmistua myös siitä, että välttämätön palve-
lutuotanto turvataan siirtymätilanteessa ja muutoinkin yhteen sovitetaan henkilöstö-
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resurssit siten, että sekä maakunnilla että kunnilla on toimiva tukipalveluverkosto 
myös jatkossa. Ao. henkilöstön siirtymisestä työnantajalta toiselle tehdään osapuo-
lia sitova sopimus. 
 
Jos työpanos maakunnille siirtyvässä tehtävässä on alle 50 %, mahdollisesta siirty-
mästä sovitaan nykyisen palveluntuottajan ja maakunnan, maakunnan palvelulai-
toksen tai maakunnan yhtiön kesken. Tällöin näissäkin siirtymissä noudatetaan liik-
keen luovutuksen periaatetta. 
 
 
Väliaikaishallinnosta 

Maakuntauudistuksen esivalmistelu jatkuu 1.7.2017 asti. Tällöin nimetään jokaiseen 
18:sta maakuntaan oma väliaikainen valmistelutoimielin, väliaikaishallinto. Valmiste-
luelimen tärkein tehtävä on valmistella aikavälillä 1.7.2017 - 28.2.2018 maakunta-
vaaleja, joissa valitaan maakuntavaltuustot. 
 
Vaalien valmistelun ohella valmisteluelin valmistelee tulevan maakunnan organisaa-
tiota ja toimintaa. Väliaikaishallintoon tullaan rekrytoimaan työntekijöitä nykyisestä 
valtion aluehallinnosta, maakunnista ja kunnista. Väliaikaishallinnon aloittaessa toi-
mintansa se tarvitsee myös henkilöstöä koskevat sopimukset mukaan lukien yhteis-
toimintaa koskevan sopimuksen. Yhteistoiminta tullaan järjestämään kunnallisen yh-
teistoimintasopimuksen pohjalta 1.7.2017 alkaen (voimaanpanolaki 16 §, katso seu-
raava kohta). Tällä on oma vaikutuksensa maakuntaliittojen esivalmistelun yhtey-
dessä muodostamiin ryhmiin ja henkilöstöasioiden käsittelyyn. 

 
 

Yhteistoiminnan toteuttaminen muutoksessa 

Valtion työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta on säädetty laissa 
valtion virastoissa ja laitoksissa. Kuvassa sinisellä pohjalla olevat laatikot ovat em. 
lainsäädännön mukaisia toimielimiä ja menettelyjä. Yhteistoiminta muuttuu kun 
1.7.2017 maakuntien väliaikaishallinto aloittaa toimintansa ja maakunnat alkavat 
tehdä omaa toimintaansa koskevia päätöksiä.  
 
Tällöin muodostaan kuhunkin maakuntaan Maakuntalain voimaanpanolain 16 §:n 
mukaiset kuvassa keltaisessa laatikossa näkyvä maakuntien poikkihallinnolliset YT-
elimet, joihin tulee työnantajan ja henkilöstön edustajia maakuntauudistuksessa 
mukana olevista virastoista. maakutien poikkihallinnollisen YT-elimen rooli suhtees-
sa valtakunnalliseen poikkihallinnolliseen YT-elimeen ja virasto-kohtaisiin YT-elimiin 
tarvitsee vielä täsmentämistä. Ennen maakunnallisten poikkihallinnollisten YT-
elimien perustamista tulee toiminnan yksityiskohdista, kuten edustajien määrästä, 
sopia pääsopijajärjestöjen ja maakuntien työnantajan kanssa. 
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Kuva 6. Henkilöstön siirtymiseen liittyvät neuvottelumenettelyt. 

 
 

Henkilöstön asema muutoksessa 

Valtion henkilöstöön kohdistuva muutos riippuu siitä, mihin organisaatioon (valtio, 
maakunta, yhtiö) henkilön tehtävät sijoittuvat ja mihin organisaatioon hän siirtyy. 
Johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet muutoksessa (HEPO-ohje) 
 
Maakuntauudistuksen yhteydessä on määritetty muutoksen johtamisen ja henkilös-
töpolitiikan periaatteista seuraavaa: 

 

• Henkilöstö siirtyy uuteen organisaatioon tehtävien mukana: maakuntiin ja yhti-
öihin liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti ja valtiolle virkamieslain 5a-c mu-
kaisesti. 

• Maakuntauudistuksen johdosta ei tavoitella henkilöstövähennyksiä, mutta eril-
lisestä irtisanomissuojasta ei säädetä uudistuksen yhteydessä 

• Henkilöstön osaamista kehitetään tulevan organisaation tarpeet huomioiden. 

• Muutoksen johtamisen osalta korostetaan työhyvinvoinnin turvaamista, johdon 
sitoutumista muutokseen sekä virastojen palvelukyvyn säilymistä, avoimuutta, 
johdon läsnäoloa sekä yhteistoiminnan toteuttamista yhdessä henkilöstön 
kanssa. 

• Tehtäväjärjestelyjen johdosta henkilöstö siirtyy pääsääntöisesti voimassaole-
vin tehtävänkuvin uuteen organisaatioon. Kehityskeskustelukierroksilla 2017 ja 
2018 tehtävänkuvia muutetaan ja ne pyritään saamaan vain vastaanottavan 
viraston tehtäviä sisältäviksi. Tavoite on, että tehtävien vaativuustasot eivät 
laske. 

• Ennen muutosta jokaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen muutoskes-
kusteluun. Ryhmämuutoskeskustelut ovat toissijainen (ryhmäinfo). 
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Siirrot valtiolta maakuntiin, palvelukeskuksiin, palvelulaitoksiin ja yhtiöihin, 
palkkaus- ja henkilöstöedut 

Maakuntien osalta on tiedossa, että työnantajan edustajana toimii tuleva Maakunta- 
ja kuntatyönantajat (KT). Maakuntien henkilöstöön sovelletaan kunnallisiin virka-
miehiin ja työntekijöihin kohdistuvaa lainsäädäntöä sekä työ- ja virkaehtosopimusta 
(KVTES). 
 
Henkilöstö siirtyy maakuntiin liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti, samoin kuin 
maakuntien yhtiöihin, kuten palvelukeskuksiin, palvelulaitoksiin tai muihin yhtiöihin. 
Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä, joiden edut ja oikeudet säilyvät siirtymä-
hetkellä voimassa olevan sopimuskauden (VES/TES) loppuun. Maakuntauudistuk-
seen liittyviin henkilöstösiirtoihin on liikkeenluovutusperiaatetta koskevissa säädös-
luonnoksissa esitetty, että periaatetta noudatettaisiin vuoden 2020 loppuun riippu-
matta siitä siirtyykö henkilöstö suoraan maakuntaan tai yhtiöön vai ensin maakun-
taan ja sieltä edelleen yhtiöön. 
 
Henkilöstö siirtyy myös maakuntiin euromääräisillä palkoillaan. ELY-keskusten siir-
tymäkauden vähennys tai TE-toimistojen kokemusosa ja palkanlisät eivät seuraa 
uuteen maakuntaan. Takuupalkalla olevat siirtyvät euromääräisillä palkoillaan. Voi-
massa olevan VES/TES-sopimuksen voimassa olon päätyttyä henkilöstö siirtyy uu-
teen KVTES pohjaiseen palkkausjärjestelmään. 
 
 
Henkilöstön siirtyminen yhtiöihin 

Maakuntien yhtiöihin tai muihin yhtiöihin siirtyvään henkilöstöön sovelletaan sen yh-
tiön palkkausjärjestelmää, johon henkilö siirtyy. Samoin henkilön edunvalvonta 
muuttuu kun henkilöstö siirtyy julkiselta työnantajalta yksityisen työnantajan palve-
lukseen. Akavan liittoihin kuuluvien osalta edunvalvonta siirtyy JUKO ry:ltä YTN ry:n 
piiriin. 
 
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei 1.1.2019 ole siirtymässä 
yhtiöön. 

 
 

Palvelussuhde virkasuhde / työsopimussuhde 

Aiemmin valtion työnantajana on ollut tavoite, että kunkin viraston henkilöstöllä on 
ollut yksi palvelussuhde, yleensä virkasuhde. Nyt tämä tavoite on murenemassa ja 
jatkossa henkilöstön osalta myös valtion mutta erityisesti maakuntien osalta selvite-
tään edellyttääkö tehtävä julkisen vallan käyttöä: mikäli edellyttää, niin palvelussuh-
de on virka ja jos ei edellytä, niin palvelussuhde on työsopimussuhde. Tämä muutos 
tulee esille erityisesti maakunnissa, mutta myös valtiolla. Yksi palvelussuhdemuu-
toksen keskeinen peruste on se, että työsopimussuhteisen henkilöstön siirtäminen 
tehtävien ja toimintojen yhtiöittämistilanteessa on ketterämpää kuin virkasuhteisen 
henkilöstön siirtäminen. 
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6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON RAJAPINNAT 
 

Kuntalaiset ja yritykset 

Kaikessa toiminnassa säilyy asiakasrajapinta. Asiakkaiden tietoisuutta lainsäädän-
nön vaatimuksista ja hyvistä toimintatavoista pyritään lisäämään ohjausta ja neu-
vontaa antamalla parantamalla esim. sähköistä asiointia ja tiedonsaantia. 
 
 
Valtion viranomaiset 

Ympäristöterveydenhuollon valvonta on vahvasti lainsäädännön ja keskusviran-
omaisten säätelemää. Ympäristöterveydenhuollon hallinnonalaa säädellään sekä 
Maa- ja Metsätalousministeriöstä että Sosiaali- ja Terveysministeriöstä. Keskusvi-
rastotasolla Evira ja Valvira sekä Mavi antavat lainsäädännön soveltamisohjeita ja 
avustavat vaikeiden yksittäistapausten hoidossa. 
 
Tällä hetkellä voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön mukaan poliisi on myös 
eläinsuojeluviranomainen. Paikallinen poliisi on velvollinen antamaan toimivaltaisel-
le viranomaiselle tarvittaessa virka-apua eläinsuojelu-, elintarvike-, sivutuote- ja ter-
veydensuojelulain mukaisten tarkastusten turvaamisessa.  
 
valtiontason ympäristöluvat 
valtion ympäristönsuojelu (vesihuoltolaki ja vesien suojelu) 
 
 
Kuntien viranomaiset 

Ympäristöterveydenhuolto antaa pyydettäessä kuntien viranomaisille lausuntoja 
koskien esim. kaavoituksen, rakentamisen ja ympäristölupien mahdollisia terveys-
vaikutuksia alueen asukkaille. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat tekevät tarvit-
taessa yhteistyötä työsuojeluviranomaisen kanssa esim. sisäilmaongelmien selvit-
tämisessä. 
 
 
Maakuntaviraston sisäiset rajapinnat 

Ympäristöterveydenhuolto on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, jo-
ten yhtymäkohdat sosiaali- ja terveydenhuoltoon ovat vahvat. Yhteistyössä tervey-
denhuollon kanssa selvitetään elintarvike- ja talousvesiperäisiä epidemioita sekä 
zoonoottisia epidemioita. Tämän hetkisessä lainsäädännössä on määritelty epide-
miaselvitystyöryhmän kokoonpano. Yhteistyössä sosiaali- ja terveyspuolen kanssa 
hoidetaan myös vaikeita asumisterveys ja asuntojen siivottomuus ongelmia, usein 
näihin liittyy myös eläinsuojelu- ja lastensuojeluongelmia. 
 
Nykyisen Ely-keskusten valvojat valvovat osittain samoja kohteita kuin eläinlääkin-
tähuollon valvojat. Osittain tarkastusten tekemistä voidaan tehostaa työparilla ”ely-
keskuksen valvoja”-valvontaeläinlääkäri, jolloin jälleen voidaan tehdä kahden eri 
lainsäädännön mukaista valvontaa samanaikaisesti. 
 
Maatalouden tukirahoja hallinnoiva maakunnan virkamies tekee täydentävien ehto-
jen valvonnoista johtuvat tukien takaisin perintään liittyvät hallintopäätökset. 
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Maatalouden lomituksen asiakkaat ovat kaikki myös eläinlääkintähuollon asiakkaita. 
Yhteistyötä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi voidaan edelleen te-
hostaa esim. lomittajia kouluttamalla ja yhteisiä toimintatapoja kehittämällä. 
Suurepidemia tilanteissa saattaa olla tarvetta avustavan henkilökunnan käyttöön 
esim. näytteenotossa. Maatalouslomittajat eläinten hoidon ja käsittelyn ammattilai-
sina olisivat tässä huomattavasti parempi apu kuin pelastuslaitos. Samoin eläinsuo-
jelulain pakkotoimien toimeenpanossa saatetaan tarvita lomittajien apua esim. han-
kittaessa eläimille väliaikaista hoitoa ennen teurasauton saapumista. 
 
Pelastuslaitoksen ammattitaitoa voidaan kehittää eläinlääkäreiden antamalla eläin-
ten käyttäytymiseen ja käsittelyyn liittyvällä koulutuksella. Onnettomuustilanteissa 
tiedonkulku pelastuslaitoksen ja päivystävän eläinlääkärin välillä tulisi olla mahdolli-
simman sujuvaa. Pelastuslaitos voi antaa virka-apua esim. eläinsuojelutapausten 
hoidossa. Erilaiset onnettomuustilanteet, joiden seurauksena saattaa olla terveys-
haittaa alueen asukkaille ja muille toimijoille, hoidetaan yhdessä ympäristötervey-
denhuollon ja pelastuslaitoksen kanssa. Yhteistyötä palotarkastajien ja terveystar-
kastajien välillä yhteistarkastusten muodossa kehitetään jatkossa säännölliseksi. 
 
 
Moniammatillinen yhteistyö 

Useassa kunnassa toimii moniammatillisia sisäilmatyöryhmiä, vaikeiden sisäilma-
ongelmien ratkaisemiseksi. Sisäilmatyöryhmissä on yleensä edustus ympäristöter-
veydenhuollosta, kunnan teknisestä toimesta, työsuojelusta ja terveydenhuollosta.  

 
 

7 SOPIMUKSET 

Ympäristöterveydenhuollossa on seuraavat voimassaolevat sopimukset: 
 

Sopimus Sopimusosapuoli Voimassaolo 
Sopimus ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi  Toistaiseksi 
Sopimus näytteenotto- ja laboratoriopalveluista SeiLab Oy 1.1.2015-31.12.2017 
Sopimus näytteenotto- ja laboratoriopalveluista Eurofins Scientific Fin-

land Oy 
1.4.2013–31.12.2017 

Sopimus laboratoriopalveluista Eurofins Scientific Fin-
land Oy 

1.1.2015–31.12.2017 

Sopimus talteenotettujen eläinten hoitamisesta Eläinhoitola Kotipesä ry 1.1.2017-31.12.2018 
Sopimus tilapäisestä hoidosta (EsL 247/1996, § 44) Eläinhoitola Kotipesä ry 1.1.2017-31.12.2018 
Palvelunumerosopimus, Perhonjokilaakson  
eläinlääkärin päivystysnumero 

Anvia yrityspalvelut Oy Toistaiseksi 

Palvelunumerosopimus, Lestijokilaakson  
eläinlääkärin päivystysnumero 

Anvia yrityspalvelut Oy Toistaiseksi 

Vuokrasopimus, kuvalevylaitteisto röntgenkuvauk-
seen 

Lifemed Oy 1.1.2014-30.4.2018 

Vuokrasopimus, toimipiste, Vasarakuja 15, Kokkola Kokkolan kaupunki Toistaiseksi 
Vuokrasopimus, toimipiste, Lampintie 5, Toholampi Toholammin kunta Toistaiseksi 
Vuokrasopimus, el. vastaanotto, Hakatie 17, Toho-
lampi 

Toholammin kunta Toistaiseksi 

Vuokrasopimus, el. vastaanotto, Ellfolkintie 5, Kälviä Kokkolan kaupunki Toistaiseksi 
Vuokrasopimus, el. vastaanotto, Varastotie 1,  
Kannus 

Kannuksen kaupunki Toistaiseksi 

Vuokrasopimus, lämmin autotalli, Varastotie 1,  
Kannus 

Kannuksen kaupunki Toistaiseksi 

Vuokrasopimus, el. vastaanotto, Pajutie 7, Halsua  Urho Möller Toistaiseksi 
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Vuokrasopimus, el. vastaanotto, Juhanintie 2, Veteli Vetelin kunta Toistaiseksi 
Vuokrasopimus, el. vastaanotto, Teollisuustie 2, 
Perho 

Perhon kunta Toistaiseksi 

Vuokrasopimus, el. vastaanotto, Säbråntie 4,  
Kruunupyy 

Kruunupyyn kunta Toistaiseksi 

Palvelusopimus, Vetelin el. vastaanotolla Puhdistuspalvelut 
Cleaning design Oy 

Toistaiseksi 

Palvelusopimus, Kruunupyyn el. vastaanotolla ISS Palvelut Oy Toistaiseksi 

 
 

 
8 TIETOJÄRJESTELMÄT 

Seuraavassa on esitetty nykytilanne tarvittavista tietokonejärjestelmistä ja – sovel-
lukset ympäristöterveydenvalvonnassa 

 
 
8.1 TYÖNTEKIJÄN TYÖASEMAVAATIMUKSET 
 
 

8.1.1 Ympäristöterveydenhuollon johtajan, hygieenikkoeläinlääkärin ja terveystarkasta-
jan tietokone ja ohjelmat 

Käyttäjällä on kiinteä pöytäkone, jolla on seuraavat vaatimukset: 
- käyttäjätunnus ja salasanatunnistus 
- Windows 7 käyttöjärjestelmä 
- verkkoyhteydet 
- HW vaatimukset IT:tä 
- windows office paketti 
- mittalaitteiden ohjelmistoa 

  

Ohjelmistona on windows 7 ohjelmistot: 
- Windows 7 käyttöjärjestelmä 
- windows office paketti 
- mittalaitteiden ohjelmistoa 

 
 

8.1.2 Valvontaeläinlääkärin tietokone ja ohjelmat 

Käyttäjällä on kannettava tietokone, jolla on seuraavat vaatimukset: 
- käyttäjätunnus ja salasanatunnistus 
- Windows 7 käyttöjärjestelmä 
- verkkoyhteydet 
- HW vaatimukset IT:tä 
- windows office paketti 
- mittalaitteiden ohjelmistoa 

  

Ohjelmistona on windows 7 ohjelmistot: 
- Windows 7 käyttöjärjestelmä 
- windows office paketti 
- mittalaitteiden ohjelmistoa 
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8.1.3 AVI:n eläinlääkärin tietokone ja ohjelmat 

Käyttäjällä on kannettava tietokone, jolla on seuraavat vaatimukset: 
- Henkilötortillatunnistus 
- Windows 10 käyttöjärjestelmä 
- verkkoyhteydet WI-FI ja mobiliteetti 
- HW vaatimukset IT:tä 

  

Ohjelmistona on windows 10 ohjelmistot: 
- windows office paketti 
- mittalaitteiden ohjelmistoa 

 
8.1.4 Toimistotyöntekijän tietokone ja ohjelmat 

Käyttäjällä on kiinteä pöytäkone, jolla on seuraavat vaatimukset: 
- käyttäjätunnus ja salasanatunnistus 
- Windows 7 käyttöjärjestelmä 
- verkkoyhteydet 
- HW vaatimukset IT:tä 
- windows office paketti 
- mittalaitteiden ohjelmistoa 

  

Ohjelmistona on windows 7 ohjelmistot: 
- Windows 7 käyttöjärjestelmä 
- windows office paketti 
- mittalaitteiden ohjelmistoa 

 

 

8.2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖLLÄ ON KÄYTTÄJÄOIKEUDET 
SEURAAVIIN OHJELMIIN/SOVELLUKSIIN: 

 
 

8.2.1 Windows-tunnus ja sähköposti 

Käyttäjälle tehdään oletuksena Windows-kirjautumistunnus sekä etuni-
mi.sukunimi@kokkola.fi sähköpostiosoite.  Käyttäjätunnus ja salasana toimitetaan 
työpaikalle suljetussa kirjekuoressa  
 
 

8.2.2 POPULUS 

Ohjelmistoa käytetään matkakorvaushakemuksien tekoa varten 
 
 

8.2.3 DYNASTY 

Käytetään seuraaviin päätöksien tekemisen varten:  
- TSL 13 §:n mukaiset ilmoitukset 
- TSL 18 §:n mukaiset hakemukset 
-  Elintarvikehuoneistojen hyväksyminen (laitokset) 
- Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvat 
- Nikotiinivalmisteiden myyntiluvat 
- Hallinnolliset pakkokeinot (terveydensuojelu- ja elintarvikelainsäädännön nojalla)  
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8.3 LISÄKSI KÄYTETÄÄN SEURAAVIA OHJELMIA/SOVELLUKSIA:  
 

8.3.1 LIMS TARKASTAJA-OHJELMA 

Käyttäjätunnus pyydetään pääkäyttäjiltä (Teija Pitkäkangas, varalla Niina Häkkinen) 
 
 

8.3.2 TUPAKKALUPIEN KÄSITTELY 

- Nettiosoite: https://sol.itella.net/c/ec/valvira 
- Henkilökohtaiset tunnukset on pyydettävä osoitteesta valvira@tupakka.fi  

 
 

8.3.3 PTY-OMAVALVONTAJÄRJESTÄLMÄ 

- Käytetään kauppaketjujen omavalvonnan tarkastuksessa  
- Mene osoitteeseen https://omavalvonta.pty.fi 
- Käyttäjätunnus: tark_kokkolankaupunki 
- Salasana: ympterv09 

 
 

8.3.4 EVIRAN KOULUTUSPALVELU 

- Eviran järjestämien koulutuksiin on ilmoitettava koulutuspalvelun kautta 
- Mene osoitteeseen https://service.concretio.fi 
- Tilaa itsellesi henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana 

 
 

8.3.5 VALVIRAN EKSTRANET 

- Mene osoitteeseen https://yth.sttv.fi/public 
- Käyttäjätunnus: kokko272 
- Salasana: WOzNoVHU 

 
 

8.4 PÄÄSYNHALLINNAN KAUTTA ANOTTAVIA KÄYTTÖOIKEUKSIA:  

8.4.1 EVIRANET JA OIVAVALVONTA (Elintarvikevalvonnan tarkastajille sekä alkutuo-
tantoa valvoville eläinlääkäreille) 

- Eviranetin ja Oivavalvonnan käyttäjätunnukset haetaan Pääsynhallinnan kautta.  
- Esimies luo uudelle henkilölle käyttäjätilin Pääsynhallinnassa 

 
8.4.2 AITTA JA EVIRANET 

- Eviranet Eviran ekstranet eläinlääkäreille ja elintarvikevalvojille 
- Aitta on Maaseutuviraston (Mavi) sovellus, läänineläinlääkärit pääsevät osaan 

tiedoista Eviranetin kautta 
 

8.4.3 EÄINTENPITÄJÄ- JA PITOPAIKKAREKISTERI 

- pääsy Eviranetin kautta 
- läänineläinlääkäreillä on selailuoikeus tähän rekisteriin 
- kunnaneläinlääkärit lisäävät haaskapaikat ja haaskailmoitukset 

 
 

https://sol.itella.net/c/ec/valvira
mailto:valvira@tupakka.fi
https://omavalvonta.pty.fi/
https://service.concretio.fi/
https://yth.sttv.fi/public
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8.4.4 ELITE 

- pääsy Eviranetin kautta 
- valtionhallinto kirjaa kaikki pitopaikkaa ja toimijaa koskevat viranomaistoimet on 

kirjattuna tähän järjestelmään 
 
 
8.4.5 ELÄINTENPITOKIELTOREKISTERI 

- pääsy Eviranetin kautta 
- Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon merkitään tuomioistuinten 

määräämät eläintenpitokiellot. 
 

8.4.6 ELVI 

- pääsy Eviranetin kautta 
- eläinsuojelutarkastuksia tekevät läänineläinlääkärit käyttävät tällä hetkellä 
- tulevaisuudessa on tarkoitus, että kaikki eläinsuojeluvalvonta kirjataan tänne 

 
8.4.7 ID-OHJELMA 

- pääsy Eviranetin kautta 
- nauta, lammas ja vuohi, yksilörekisteri 
- sika, määrät 
- Ely-keskus kirjaa tarkastuksen tuloksen ja läänineläinlääkärit tekevät jatkotoi-

menpiteet (täydentävät ehdot) 
 

8.4.8 KARTTURI 

- pääsy Eviranetin kautta 
- rekisteröityneiden pitopaikkojen paikkatieto-ohjelma 
- ohjelmaa käytetään esim. rajoitusalueiden muodostamiseen 

 
8.4.9 UUSITUKISOVELLUS 

- tällä hetkellä Ely-keskuksen käytössä, yhteys täydentävien ehtojen valvontaan 
 
 

8.4.10 KUTI JA VATI 

- pääsy Eviranetin kautta 
- Eviran hallinnoimia ympäristöterveydenhuollon tiedon keruujärjestelmiä, VATI:n 

on tarkoitus korvata KUTI lähitulevaisuudessa 
 
 

8.4.11 KIIKARI 

- pääsy Eviranetin kautta 
- valtakunnallinen rekisteri, jossa pääsee lukemaan Oiva-raporttia tarkemman tar-

kastuskertomuksen  
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9 TUKIPALVELUT 

Tukipalveluiden tehtävät ovat seuraavat: 

• Yleishallinto  

• Tietohallintopalvelut ja ICT-palvelut 

• Pääkäyttäjäpalvelut 

• Hankintatoimi 

• Kiinteistöpalvelut 

• Laitepalvelut 

• Ateriapalvelut 

• Puhtaanapitopalvelut 

• Talouspalvelut 

• Tutkimus ja kehittäminen 

• Henkilöstöpalvelut 

• Arkistopalvelut 

• Asiakasmaksut 

• Henkilöliikenne 

• Muut palvelut (esimerkiksi puhelinvaihde ja neuvonta ja muita yksittäisiä tehtä-
viä) 

 
Lakimies, pelkästään eläinsuojelulain perusteella annetaan useita kymmeniä hallin-
nollisia pakkopäätöksiä, maakunnan yhteiselle lakimiehelle olisi todennäköisesti tar-
vetta, myös maakuntien yhteisen lakimiehen käyttöä tulisi harkita, laskutus esim. 
tunti tunnista 
 
 

10 KUSTANNUSARVIO 

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto 
 

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös 2016 
 

Tehtäväalue TA 2016 TP 2016 ero € tot % ta TP 2015

YMPÄRISTÖTERVEYSLTK

Ympäristöterveydenhuolto

Toimintatuotot 1 557 000 1 503 105 -53 895 96,5 % 1 519 886

Toimintakulut 2 359 400 2 300 834 58 566 97,5 % -2 294 340

TOIMINTAKATE -802 400 -797 729 -4 671 99,4 % -774 453  
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 Kuva 7. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon kustannuskehitys 2010-2017 

 
 
 

 
Kuva 8. Ympäristöterveydenhuollon nettokustannukset 2011-2017 
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 

TP 2016 TA 2017 TA 2019 Muutoksen selvitys

TOIMINTATUOTOT/TULOT

Myyntituotot/tulot 1 268 742 1 319 200 0 -100,0 % Kuntien maksuosuudet poistetaan.  

Maksutuotot/tulot 203 150 204 500 260 000 28,0 % Alkoholivalvonnasta lisää maksutuottoa

Tuet ja avustukset 192 0 0 -100,0 % Eläinlääkintähuollon valvontatehtävien hoitamisesta

Muut tuotot/tulot 31 020 42 100 42 000 35,4 % ei saada enää korvausta valtiolta.

TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 503 104 1 565 800 302 000 -79,9 %

TOIMINTAKULUT/MENOT

Henkilöstökulut/menot

Palkat ja palkkiot 1 261 326 1 289 400 1 330 000 5,4 % Praktikkoeläinlääkärin virka siirretty Pohjanmaalle.

Henkilöstösivukulut Valvontaeläinlääkärin virka lisätty

    Eläkekulut 403 907 383 100 420 000 4,0 %  Henkilöstökuluihin 2,0 % korotus

    Muut henkilöstökulut 115 589 71 000 120 000 3,8 %

    Henkilöstökorvaukset -7 000

Henkilöstökulut yht 1 780 822 1 736 500 1 870 000 5,0 %

Palvelujen ostot 159 329 180 270 170 000 6,7 % Päivystyspalvelujen osto irtisanotaan. Mahd. tiettyjen 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70 883 85 290 85 000 19,9 % valvontatehtävien osto muilta maakunnilta.

Avustukset 54 855 63 500 60 000 9,4 %

Vuokrat 202 618 222 600 214 000 5,6 %

Muut kulut/menot 32 327 32 100 32 000 -1,0 %

TOIMINTAKULUT/MENOT 2 300 834 2 320 260 2 431 000 5,7 %

TOIMINTAKATE -2 066 472 -2 073 660 -2 129 000 3,0 %

TP2016 TA 2017 TA2019

Menot 2 300 834 2 320 260 2 431 000

Myyntituotot 1 136 000 1 319 200 0

Muu tuotot 234 362 246 600 302 000

Netto 2 066 472 2 073 660 2 129 000

INVESTOINNIT TP2016 TA 2017 TA2019

Menot 0 0 ?

Tulot 0 0 ?

Netto 0 0 ?

muutosTP2016-TA2019

 


