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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
TOIMINTAKERTOMUS 2020

Ympäristöterveyskeskus on yksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialoista. Se ja-
kautuu kahteen tulosalueeseen, eläinlääkintähuoltoon ja terveydensuojeluun. Ympä-
ristöterveyskeskus tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Asikkalan, Hartolan,
Hollolan, Kärkölän, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kunnille sekä Heinolan
ja Orimattilan kaupungeille. Alueen väestöpohja vuoden 2019 lopussa oli noin 83 523
asukasta. Toiminta-alue on esitetty vihreällä oheisessa kartassa, johon on merkitty
myös toimipisteet.

Terveydensuojelun toimipisteet sijaitsevat Heinolassa ja Hollolassa. Kunnaneläinlää-
kärin vastaanottoja on seitsemän, minkä lisäksi valvontaeläinlääkäreillä on toimisto
Orimattilassa. Vuoden 2021 alusta alkaen Iitin kunnan ympäristöterveydenhuollon teh-
tävät siirtyivät ympäristöterveyskeskuksen järjestettäväksi. Tehtävien siirtoa valmistel-
tiin loppuvuoden 2020 aikana.

HENKILÖSTÖ

Toimialajohtaja mukaan luettuna ympäristöterveyskeskuksen vakituisen henkilöstön
määrä vuonna 2020 oli 26 henkilöä.

Virkanimike Lkm
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Eläinlääkintäjohtaja 1
Terveydensuojelupäällikkö 1
Terveydensuojeluinsinööri 12
Kunnaneläinlääkäri 7
Valvontaeläinlääkäri 2
Tulosaluesihteeri 2
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Eläinlääkintähuollon tulosaluejohtaja irtisanoutui tehtävästään ja uusi tulosaluejohtaja
aloitti tehtävässään marraskuussa. Irtisanoutumisen myötä Sysmään rekrytoitiin kun-
naneläinlääkärin sijainen tulosaluejohtajan koeajan ajaksi. Eläinlääkintähuollossa toi-
mintaan vaikuttivat kolmen kunnaneläinlääkärin pitkät poissaolot. Sijaisjärjestelyjä hoi-
dettiin osittain sisäisin järjestelyin ja osin palkkaamalla viranhaltijoille sijaiset. Sijaisjär-
jestelyiden helpottamiseksi eläinlääkintähuoltoon perustettiin 1.1.2020 alkaen uusi
kunnaneläinlääkärin virka, jonka rekrytointiprosessi käynnistettiin loppuvuodesta.
Terveydensuojelun tulosalueella muutama viranhaltija teki omasta toiveestaan lyhen-
nettyä työaikaa ja yksi henkilö oli alkuvuonna henkilökohtaisella virkavapailla. Hän irti-
sanoutui terveydensuojeluinsinöörin virasta syksyllä ja uusi viranhaltija aloitti 1.1.2021.
Toimialalla laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan tiedossa ole-
vat koulutukset sekä mm. kehityskeskusteluissa tunnistetut tarpeet osaamisen kehittä-
miselle. Valvontasuunnitelmaan kirjattuna koulutustavoitteena on eläinlääkintähuol-
lossa 8 pv/hlö. Terveydensuojelun tulosalueella noudatetaan yhtymän yleistä tavoi-
tetta, jonka mukaan jokaisen työntekijän tulisi kehittää osaamistaan vähintään 3 työ-
päivää vuodessa. Vuonna 2020 yhtymän vakituiset eläinlääkärit osallistuivat yhteensä
35 koulutuspäivään, mikä on selvästi tavoitetta vähemmän. Henkilöstövajauksen
vuoksi koulutuksiin osallistuminen oli hankalaa ja koulutuksia myös peruttiin runsaasti
pandemian vuoksi. Kaikkia webinaariosallistumisia, joita on tehty tavanomaisen työ-
ajan ulkopuolella, ei myöskään ole kirjattu koulutuspäiviksi. Terveydensuojelun tulos-
alueella koulutuspäiviä kertyi yhteensä 54 eli noin kuusi koulutuspäivää työntekijää
kohti. Tämän lisäksi koulutuksia, joiden kesto oli alle kuusi tuntia, oli 49 kpl. Tällaisia
ovat mm. yhtymän sisäiset koulutukset.

Terveydensuojelun toteumassa näkyy kolmen terveydensuojeluinsinöörin
osallistuminen rakennusterveysasiantuntija-koulutukseen vuosina 2018-2019.
Kehityskeskustelut käydään kaikkien vakinaisten työntekijöiden sekä pitkäaikaisten
sijaisten kanssa. Terveydensuojelun tulosalueella käytiin alkuvuodesta
ryhmäkehityskeskustelut valvontatiimeittäin. Lisäksi alkusyksystä käytiin
henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Eläinlääkintähuollossa henkilökohtaisia
kehityskeskusteluita ei poikkeuksellisesti käyty lainkaan vuonna 2020
henkilövaihdosten ja vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi.

TALOUS

Toimialan tilikauden tulos alitti noin 99 000 €:lla vuoden 2020 muutostalousarvion.
Covid-19 pandemia vaikeutti varsinkin toimintatuottojen ennustamista loppusyksyyn
saakka, mutta lopulta toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisina. Toimintakulu-
jen alitukseen vaikuttivat merkittävästi säästöt henkilöstökuluissa ja palvelujen
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ostoissa. Henkilöstökuluista kertyneiden säästöjen taustalla on osan henkilöstöstä lo-
mautukset sekä eläinlääkintähuollon sairauspoissaolojen hoito sisäisin järjestelyin,
koska sijaisia ei saatu. Lisäksi terveydensuojelun tulosalueella henkilöstön omaehtoi-
siin virkavapaisiin ei otettu kokoaikaista sijaista. Palvelujen ostoja rajoitetiin toiminta-
tuottojen kertymiseen liittyneen epävarmuuden vuoksi.
Alla olevissa taulukoissa on kuvattuna ympäristöterveyskeskuksen maksutuottojen ja
käyttömenojen laskennalliset maksuosuudet.

* vuonna 2017 Nastolan ympäristöterveydenhuolto on siirtynyt Lahden kaupungin järjestettäväksi

*) vuoden 2020 asukaslukupohjana käytetty vuoden 2019 asukaslukua

Vuonna 2020 ympäristöterveyskeskuksen maksutuotot kattoivat 29,0 % toimintame-
noista. Tuotoissa on huomioitu myös mm. valvontakorvaukset aluehallintovirastosta.
Kuluihin on laskettu mukaan myös sisäiset erät. Valvontakorvaukset kattoivat kaikki
valvontaeläinlääkäritoiminnan menot.
Eläinlääkintähuollossa otettiin käyttöön asiakkailta perittävät klinikka- ja laitemaksut
vuoden 2020 alusta alkaen. Maksuja perittiin kaikista päivystysaikaisista vastaanotto-
käynneistä sekä muina aikoina laitteiden käyttöön perustuen. Klinikka- ja laitemak-
suja ei kertynyt aivan odotetusti, toteuma oli 72 %: a. Vuoden 2021 alusta alkaen kli-
nikka- ja laitemaksujen käyttöä laajennettiin koskemaan kaikkia vastaanottokäyntejä
rokotuskäyntejä lukuun ottamatta.
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TOIMINTA

Keskeiset tapahtumat
Ympäristöterveyskeskuksen toimintaan vaikutti merkittävästi Covid-19 - pandemia,
mistä johtuen toimintaa jouduttiin supistamaan etenkin keväällä 2020. Keskusviran-
omaisten antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti terveydensuojelun tulosalu-
eella tarkastustoiminta rajoitettiin vain välttämättömiin tarkastuksiin, kuten esim. ruoka-
ja vesivälittelisten epidemioiden selvittämiseen. Eläinlääkintähuollossa pyrittiin turvaa-
maan riittävät resurssit alkutuotannon tarvitsemiin eläinlääkäripalveluihin ja vastaanot-
tokäyntien määrää rajoitettiin. Osa terveydensuojelun valvontakohteista oli pande-
miarajoituksista johtuen osan vuotta suljettuna, mikä vaikutti myös tarkastuksiin ja näyt-
teenottoon. Terveydensuojelun tulosalueella henkilöstö teki melko runsaasti etätöitä.
Kevään epidemiatilanteessa ei myöskään tehty eläinsuojeluvalvontaa lukuun ottamatta
kiireellisiä, välttämättömiä tarkastuksia. Kun tarkastukset tulivat jälleen mahdollisiksi,
resurssit kohdistettiin akuuttien eläinsuojeluilmoitusten hoitamiseen eikä säännöllistä
ammattimaisen eläintenpidon kohteiden valvontaa tehty.
Toisaalta pandemia myös lisäsi joitain tehtäviä ympäristöterveydenhuollossa. Epide-
miatilanteessa välitettiin ympäristöterveydenhuollon tilannekuvaa sisäministeriölle,
sekä erikseen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon tilannekuvaa Maa- ja met-
sätalousministeriölle. Vesihuollon tilannekuva selvitettiin 9.4.2020. Tämän seurauk-
sena perustettiin syksyllä Kanta- ja Päijät-Hämeen yhteinen vesihuollon tilannekuva-
työryhmä, jossa ovat edustettuna alueen terveydensuojeluviranomaiset, ELY-keskus
ja Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Ryhmä kokoontui loppuvuodesta 2020 kolme ker-
taa kokoamaan ylimaakunnallisen vesihuollon tilannekuvan. Kokouksia jatketaan myös
vuonna 2021.
Ympäristöterveyskeskuksen toiminnallisena tavoitteena oli tiedottaa aktiivisesti toi-
mialan ajankohtaisista asioista. Mittariksi oli asetettu 20 tiedotetta ja 2 koulutustilai-
suutta vuoden aikana. Vuonna 2020 julkaistiin yhteensä 22 tiedotetta, jotka koskivat
mm. eläinlääkintähuollon klinikkamaksuja, radonmittausta, lemmikkien kyynpuremia,
kuolleena löytyviä eläimiä, kaivoveden näytteenottoa, elintarvikehäiriötilanneharjoi-
tusta, koulutuspäivien videoita, valvontasuunnitelmaa, Iitin ympäristöterveydenhuollon
palveluita sekä ruokien oikeata säilytystä. Kaksitoista tiedotetta liittyi pandemiatilantee-
seen. Viestinnässä lisättiin sosiaalisen median käyttöä. Elintarvikealan toimijoille an-
nettiin koulutusta järjestämällä koulutus- ja keskustelutilaisuus suurtalouskeittiöiden
emännille. Lisäksi järjestettiin sosiaalipalveluja tuottaville toimijoille koulutus elintarvi-
ketoimintaan liittyvistä vaatimuksista.



5

TERVEYDENSUOJELUN TULOSALUE

Terveydensuojelun toimintaa kuvaavien suoritteiden toteuma suhteessa talousarvi-
ossa suunniteltuun on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Valtakunnallinen epidemiatilanne huomioiden toiminta toteutui erittäin hyvin. Toimin-
nan rajoitusten aiheuttamaa valvontaa pystyttiin paikkamaan loppuvuonna keskittä-
mällä toiminta säännölliseen valvonnan tehtäviin.

Valvontasuunnitelmien toteutuminen

Toimialalla on laadittu valvontasuunnitelma vuosille 2020–2024 ja se päivitetään tar-
vittaessa vuosittain valvontakohteiden valvontatarpeen mukaiseksi sekä valtakunnal-
listen valvontasuunnitelmien painopisteitä noudattavaksi. Terveydensuojelun valvon-
tasuunnitelman tarkastusmäärät perustuvat valvontahenkilöstön henkilökohtaisiin val-
vontasuunnitelmiin, jotka on tehty kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Riskin-
arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia arviointiohjeita ja –perusteita, joiden lisäksi
on otettu huomioon myös alueellisia riskinarvioinnin painotustarpeita.
Terveydensuojelun toiminnallisena tavoitteena oli valvonnan toteutuminen kaikilla la-
kialoilla yli 90 %:sti. Vuonna 2020 ennalta suunniteltu valvonta toteutui hieman alle
tavoitteen elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa. Elintarvike-
lain mukaisessa valvonnassa 81 %:sti, terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa
85 %:sti, tupakkalain mukaisessa valvonnassa 90 %:sti sekä nikotiinikorvaushoitotuot-
teiden myynnin ja esilläpidon valvonnassa 90 %:sti. Suunniteltuihin tarkastuksiin sisäl-
tyvät annettujen kehotusten ja määräysten johdosta tehtävät uusintatarkastukset,
vaikka niitä ei pystytä ennalta suunnittelemaan. Tarkastustoiminnan lisäksi merkittävä
työpanos on käytetty toimialalle kuuluvaan ennakoivaan terveydensuojelutyöhön, toi-
mijoiden sekä kuntalaisten neuvontaan ja ohjaukseen toimialaan kuuluvissa asioissa
sekä erilaisten ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn.  Tämä työ ei näy tarkastusten
määrissä vaan niistä kirjataan yhteydenotto, konsultaatio sekä lausuntosuoritteita.
Vuonna 2020 neuvonnan tarve lisääntyi pandemiatilanteesta johtuen, mikä näkyy yh-
teydenottojen suurena määränä. Asiakkaisiin kohdistuneita yhteydenottoja kirjattiin
hieman yli 2800, konsultaatioita 331 ja ennakkolausuntoja toisille viranomaisille noin
135 kappaletta.
Alla olevaan taulukkoon on koottu tarkastusmäärät vuodelta 2020.

Lakiala Säännöllisen val-
vonnan tarkastus

Ennakoimaton
tarkastus

Yhteensä 2020 VASU 2020
Säännöllinen val-

vonta

Elintarvikelaki 421 13 434 528

Terveydensuojelulaki 268 10(+50 asunnot) 328 317

Tupakkalaki 44 9 53 49

Lääkelaki 25 5 30 28
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Yksityisasuntoihin tehtiin 50 olosuhdetarkastusta terveyshaitan toteamiseksi. Asunto-
tarkastusten määrä on pysytellyt edellisen vuoden tasolla, mutta tapaukset ovat usein
aikaisempaa monimutkaisempia ja niihin joudutaan käyttämään aikaa aikaisempaa
enemmän.
Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluu myös viranomaisen vastuulla oleva näytteenot-
totyö kohteissa. Vuonna 2020 otettiin kaikkiaan 656 näytettä. Näytteenottomäärät ovat
suunnitelmaa ja edellisiä vuosia noin 20 % alhaisemmalla tasolla vallinneen pandemia-
tilanteen takia. Suurin osuus näytemäärien laskusta johtuu keväästä vuoden loppuun
saakka suljettuina olleista uimahalleista ja kylpylöistä, joista ei sulun aikana otettu ve-
sinäytteitä. Näytteenotto, joka pystyttiin toteuttamaan, toteutui kohteissa suunnitellusti.
Elintarvikevalvonnassa suunniteltuja näytteitä otettiin 5 kappaletta. Ennalta suunnitte-
lemattomia näytteitä oli 35, jotka kohdistuivat pääasiassa yksittäisten kohteiden oma-
valvonnan toimivuuden arviointiin, valtakunnalliseen vierasainevalvontaan sekä ruo-
kamyrkytysepäilyiden selvittämiseen.
Tarkempi erittely terveydensuojelulain mukaisista näytteistä on oheisessa taulukossa

Kohdetyyppi Suunniteltu
näytemäärä

Toteutunut näyte-
määrä

Talousvesi, isot yksiköt (1352/2015) ja kaikki
pienet yksiköt (401/2001)

315 232*

Uima-altaat (315/2002) 230 96

Uimarannat, isot (177/2008) ja pienet
(354/2008)

260 253

Suunnittelemattomat uusintanäytteet ym. yh-
teensä

10 35

*Näytemäärästä puuttuu osa ulkopuolisten ottamista viranomaisnäytteistä

Suurin osa näytteenotosta keskittyi erilaisten vesien valvontaan. Näytemäärissä on
mukana myös niitä toimijoiden ja ulkopuolisten näytteenottajien ottamia näytteitä, joi-
den näytteenotto on viranomaisen vastuulla. Talousvesivalvonnan näytekirjauksissa
oli kuluneen vuoden aikana ongelmia erityisesti talousvesivalvonnassa ja kaikkia otet-
tuja näytteitä ei saatu kirjattua valtakunnalliseen järjestelmään. Toimijoiden omaval-
vontaan kuuluva näytteenotto on viranomaistoimintaan kuulumattomana käytännössä
lopetettu ja näitä näytteitä otetaan vuositasolla yksittäisiä.
Tupakka- ja lääkelain mukaisessa valvonnassa ei otettu näytteitä vuonna 2020.

Toiminnan painopistealueet

Ympäristöterveydenhuollon lakialakohtaiset painopisteet on esitelty tarkemmin valvon-
tasuunnitelman toteumaa kuvaavassa taulukossa (liitteenä). Näiden lisäksi toimin-
nassa yleisempinä ennalta suunniteltuja painopisteitä ovat olleet laatujärjestelmätyön
jatkaminen, valtakunnallisen Vati -tuotanto-ohjelman käyttö valvontatyössä sekä ohjel-
man kehittämiseen osallistuminen.
Merkittävin yleinen toiminnan painotus jouduttiin kuitenkin tekemään alkuvuonna ko-
ronapandemian alkaessa levitä. Toiminnassa omaksuttiin nopeasti uusia tapoja tehdä
toimialaan liittyviä töitä. Merkittävä panostus tehtiin toimijoiden neuvonnassa ja ohjauk-
sessa. Toimintakenttä muuttui nopeasti, kun osaa toiminnoista rajoitettiin ja toisiin taas
myönnettiin helpotuksia. Erityisesti elintarviketoiminnassa syntyi paljon uudentyyppisiä
toimintoja, joita ei ole aikaisemmin ollut ja niihin tarvittiin nopeasti neuvonnan ja oh-
jauksen lisäksi myös valvontaa.
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Myös yksikön omassa toiminnassa tehtiin lyhyessä ajassa paljon muutoksia muun mu-
assa etätyökäytäntöjen, etäkokousten, asiakaspalvelun sekä tarkastus- ja näytteenot-
totoiminnan osalta.
Pandemiatilanteesta huolimatta ympäristöterveyskeskuksessa toteutettiin YAMK-
päättötyönä suunniteltu toiminnallinen ruokamyrkytysepidemian selvitysharjoitus yh-
teistyössä yhden elintarvikevalvontakohteen kanssa. Tämän lisäksi osallistuttiin myös
työpöytäharjoituksena kahden viikon aikana toteutettuun valtakunnalliseen elintarvike-
välitteisen epidemian selvitystyön interkalibrointiin. Ympäristöterveyskeskuksen käy-
tössä olevien Virve-puhelinten käytön kuukausittaista harjoittelua ja testausta jatkettiin
aikaisempien vuosien tapaan. Myös elintarvike- ja talousvesivälitteisten epidemioiden
selvitystyöryhmä harjoitteli ryhmän koolle kutsumista kaksi kertaa vuonna 2020. Sään-
nöllisellä ja suunnitelmallisella häiriötilanteisiin liittyvällä harjoittelulla pystytään kehit-
tämään omia toimintatapoja sekä ylläpitämään koko henkilöstön käytännön ammatti-
taitoa, toimintakykyä ja varautumista myös häiriötilanteissa. Kaikkien harjoitusten jäl-
keen on pidetty yhteinen palaute- ja kehityspalaveri, jonka perusteella toimintaa kehi-
tetään edelleen. Loppuvuonna 2020 ympäristöterveyskeskukselle perustettiin varautu-
misen tiimi, joka kehittää ja ohjaa varautumistyötä.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Oiva tarkastusten arvosanojen jakautuminen vuo-
den vuonna 2020. Taulukosta voidaan havaita, että elintarvikekohteiden valvonnan ar-
viointikriteerit noudattelevat pääosin valtakunnallista jakaumaa. Tämä kertoo muun
muassa valtakunnallisten valvontaohjeiden ja tulkintojen yhdenmukaisesta noudatta-
misesta.

Vuoteen 2019 verrattuna A-arvosanojen määrä on lisääntynyt 2,4 prosenttiyksikköä
ja B-arvosanojen määrä vähentynyt 2,9 prosenttiyksikköä. Myös C-arvosanat ovat
hieman lisääntyneet (0,5 prosenttiyksikköä)
Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa on valtakunnallisten tavoitteiden li-
säksi keskitytty koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydel-
listen olosuhteiden ja hygienian valvontaan. Hygienia-asioissa annettiin pandemiatilan-
teen takia myös paljon neuvontaa ja ohjausta.    Talousvesivalvonnassa on painotettu
vesilaitosten tietojen ajantasaisuutta, riskinarviointia ja valvontatutkimusohjelmien
ajantasaisuutta. Terveydensuojelusta osallistuttiin aktiivisesti kuntien ja muutamien
isompien toimijoiden sisäilmaryhmiin.

Projektit
Terveydensuojelun tulosalueelle ei suunniteltu uusia projekteja vuodelle 2020. Työn
alla olleet projektit saatiin kuitenkin pandemiasta huolimatta päätökseen.
Elintarvikevalvonta
Merkittävä työpanos käytettiin alkutuotannon peltoviljelyn kohdetietojen selvittämiseen
ja tietojen kirjaamiseen valtakunnalliseen valvontatietojärjestelmään. Suuren kohde-
määrän takia vuonna 2019 aloitetun hankkeen tietojen kirjaamista jouduttiin jatkamaan
vielä vuonna 2020 ja työ saatiin päätökseen kesällä. Työtä tehtiin useamman henkilön
voimin.

Terveydensuojelu
Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa jatkettiin ainoana projektina joka vuosi
toistuvaa mutta projektina toteutettavaa F-kaasuvalvontaa. Valvontaa tehdään vuosit-
tain kohteisiin, joissa on suuria paljon fluorisoivia kaasuja sisältäviä kylmälaitteita. Vuo-
den 2020 tarkastusten määrä jäi alle kymmeneen koska resursseja jouduttiin sitomaan
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pandemian takia muuhun toimintaan ja useat valvottavat kohteet kuten jäähallit olivat
suljettuna.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TULOSALUE

Eläinlääkintähuollon toimintaa kuvaavien suoritteiden toteuma suhteessa talousarvi-
ossa suunniteltuun on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinlääkäripalveluja sekä alkutuotannon turvallisuu-
den sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja valvontaa. Kunnaneläinlää-
kärit tarjoavat eläinlääkintähuoltolaissa määritellyt peruseläinlääkäripalvelut kaikille
eläinlajeille sekä terveydenhuoltopalveluita tuotantoeläintiloille. Kiireellinen eläinlääkä-
rinapu on järjestetty myös virka-ajan ulkopuolella eläinlääkäripäivystyksen kautta.
Eläinlääkintähuollossa panostetaan ennalta ehkäisevään toimintaan, millä pyritään
eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen vähentämällä sairauksien esiintymistä ja paranta-
malla eläinten olosuhteita ja pitoa neuvonnan ja ohjauksen avulla. Valvontaeläinlääkä-
rien yhdessä kunnaneläinlääkärien kanssa tekemällä valvonnalla pyritään varmista-
maan eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä alkutuotannon vastuullisuutta ja hyviä toi-
mintatapoja.
Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien toteutunut määrä ylitti talousarviossa ennustetun.
Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 8,8 %:a. Vastaanottokäyntien toteutunut
määrä alitti talousarviossa ennustetun mutta edelliseen vuoteen verraten kasvua oli
kuitenkin 1,6 %: a. Tilakäyntien määrän lisääntymiseen vaikuttivat meijereiden ja teu-
rastamoiden vastuullisuusohjelmien vaatimukset, joihin lähes kaikki tuotantoa jatkavat
tilat sitoutuivat vuoden 2020 aikana. Tilakäynneistä terveydenhuoltokäyntejä oli 149
kpl. Lemmikkien määrän lisääntyminen sekä yksityisen palveluntarjonnan muutokset
alueella näkyivät vastaanottokäyntien määrissä.
Vastaanottokäynnit alittivat suunnitelman, mutta olivat samalla tasolla edelliseen vuo-
teen verrattuna. Vastaanottokäynnit sisältävät eriytetyn pieneläinpäivystyksen käyn-
tejä 1 735 kpl. Kunnaneläinlääkäreiden tekemiä tarkastuksia tehtiin noin 80 %:a talous-
arvioon suunnitellusta.
Eläinsuojeluun, eläintauteihin, eläinten tuontiin ja vientiin sekä vierasaineisiin liittyvän
valvonnan suoritteet on kuvattu seuraavassa taulukossa. Valvontaeläinlääkäreiden li-
säksi kunnaneläinlääkärit tekivät valvontatehtäviä, mutta niistä ei ole tilastoitu alla ole-
vaan taulukkoon.



9

Valvontaeläinlääkärien valvontakäyntien määrä vuonna 2020 oli yhteensä 301, josta
eläinsuojelun osuus oli n. 54 % (165 käyntiä). Käyntien kokonaismäärä nousi edelli-
seen vuoteen verrattuna. Suunnitelmallista valvontaa tehtiin lihanautaprojektin puit-
teissa 16 nautatilalle. Valvontaeläinlääkäreitä työllistivät eläinten vienti- ja tuontinäyt-
teenotot ja -tarkastukset (117 kpl) sekä loppuvuoden eläintautitapaukset ja -epäilyt (15
käyntiä). Haasteena valvonnassa oli erityisesti alkuvuodesta koronapandemia. Maalis-
, huhti- ja toukokuulla tehtiin vain välttämättömiä, akuutteja eläinsuojelukäyntejä, mikä
ruuhkautti loppuvuoden valvontatoimintaa. Ammattimaisen eläintenpidon säännöllisiä
tarkastuksia hevostalleilla tai lemmikkihoitoloissa ei tämän vuoksi tehty vuoden aikana
lainkaan. Valvontaeläinlääkärit kehittivät myös uusia tapoja tehdä eläinsuojelutarkas-
tuksia mm. valokuvien ja videopuheluiden avulla.
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PROSESSIT JA LAATU

Molemmilla tulosalueilla on sovittu keskeiset kuvattavat prosessit. Kuvaukset viedään
IMS-järjestelmään. Oheisessa taulukossa on kuvattu keskeiset prosessit sekä niiden
päivitystilanne.

Prosessin otsikko Tilannekatsaus
valmis
käynnissä

Eläintautivalvonta

Eläintautiepäily (valmiuseläinlääkäritoiminta)

Eläinsuojelutarkastus

Terveydenhuoltotyö

Asunnontarkastus

Säännöllinen ja ennakoimaton valvonta

TsL 18 §:n mukaisen hakemuksen tai 13 §:n tai 18 a §:n mu-
kaisen ilmoituksen käsittely

Elintarvike- tai vesivälitteinen epidemia tai epäily sis.
1. Elintarvike-, talousvesi- tai uimavesivälitteinen häiriöti-

lanne: terveysvaara, ruokamyrkytys, epidemiaepäily tai
epidemia

2. Terveysvaara, ruokamyrkytys, pieni elintarvike-, talous-
vesi ja uimavesiepidemia tai niiden epäily

3. Selvitystyöryhmän toiminta, iso epidemia tai sen epäily

Alkutuotannon valvonta

Pakkokeinojen käyttö

Järjestelmään on viety myös ympäristöterveydenhuollon laatuohjeita. Niitä oli hyväk-
syttynä vuoden lopussa 51 kpl.

Liite: ympäristöterveyskeskuksen valvontasuunnitelman toteuma 12/2020



Ympäristöterveyskeskuksen valvontasuunnitelman toteuma 12/2020

Tilanne 31.12.2020
Etenee suunnitellusti / valmis
Etenee, mutta on alle tavoitteen
Ongelmia / ei aloitettu
Ei mitattavissa / ei tietoa arviointihetkellä

SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN TARKASTUKSET

Säännöllisen valvonnan toteutuminen Suunniteltujen tarkastusten toteutuminen
872 kpl (100%) 925 kpl (sis el

alkut) 755 (82%)

Pandemian takia tarkastuksia priorisoitiin riskiarvioinnin
mukaan sekä tehtiin akuuttivalvontaa. Kesäkaudella
pandemiatilanteen ollessa helpompi pystyttiin tekemään
enemmän myös suunnitelmallista valvontaa. Osa
valvontakohteista oli suljettuna osan vuotta. Toimintaa
kohdennettiin toimijoiden neuvontaan ja ohjaukseen.
Myös etätarkastukset videoyhteyksin otettiin käyttöön.

NÄYTTEENOTTO

Suunniteltu viranomaisnäytteenotto Suunniteltujen näytteenottojen toteutuminen 815 kpl (100 %) 656 (82%)

Pandemian takia suljetuista uimahalleista jäi
suurimmasta osasta kevään jälkeen suunnitellut näytteet
ottamatta. Vesilaitosten talousvesivalvonnan näytteenotto
on toiminut normaalisti. Uimarantojen vesinäytteenotto on
toteutui suunnitellusti.

VALVONNAN PAINOPISTEET / ELINTARVIKEVALVONTA

Valvontaohjeen mukaisia kohdennettuja
painopistetarkastuksia
suunnitelmallisen valvonnan kohteissa

Valtakunnallinen ohje. Ohjaus sekä seuranta
tiimipalavereissa

Tehdään SV tarkastusten
yhteydessä soveltuvin osin

Painopistettä toteutettu suunnitellusti mutta pandemian
takia tarkastustoiminta oli keskeytyksissä maalis-
toukokuussa. Lisäksi muun muassa
asumispalveluyksiköiden elintarvikehuoneistoja ei ole
päästy tarkastamaan. Painopisteiden valvontaa,
neuvontaa ja ohjausta jatketaankoko suunnitelmakauden
vuosittain vaihtuvilla painotuksilla valtakunnallisen
ohjeistuksen mukaan. Kehittämisesitykset tehdään
valtakunnallisesti.

Ensisaapumisvalvonta Valtakunnallinen ohje. Ohjaus sekä seuranta
tiimipalavereissa

Tehdään SV tarkastusten
yhteydessä kohteissa, joissa
ensisaapumisvalvontaa.
Valvontaa toteutetaan koko ajan
ko. kohteissa, ei vain
painopistevuosina.

Valvonta kohdistuu vain muutamaan kohteeseen, joilla
ensisaapumistoiminta on ollut keskeytyksissä pandemian
takia. Asiaa läpikäyty tarkastuksilla ja valvontaa jatketaan
valvontaohjeen mukaan kohteiden jatkaessa toimintaansa.
Valtakunnallinen valvontaohje on julkaistu kesällä 2020.

Tavoitearvo 31.12.2020Tavoitteen nimi Mittari

Tavoitearvo 31.12.2020

Tilanne 31.12.2020 Kommentit joulukuu 2020

Kommentit joulukuu 2020Tilanne 31.12.2020

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2020 Kommentit joulukuu 2020Tilanne 31.12.2020

Tavoitteen nimi Mittari



Elintarvikevlitteisen epidemian
selvitystyön kehittäminen ja harjoittelu

toimintakorttien valmistelu ja tekeminen,
harjoituksen valmistelu, toteutus ja palaute.
Seuranta tiimipalavereissa.

Toteutetaan 100%

Toimintakortit ja ohjeet sekä näytepaketit valmiita.
Harjoitus valmisteltu ja toteutettu Koronan aiheuttamista
haasteista huolimatta. Jatkokehittäminen suunniteltu.
Liittyy myös terveydensuojelun häiriötilannetoiminnan
painopisteeseen. Lakialojen yhteinen varautumisen tiimi
perustettu.

Valtakunnallisen Vati tuotanto-
ohjelman kehittämiseen osallistuminen

Osallistutaan valtakunnallisen kehitysryhmän
työskentelyyn sekä harkinnan mukaan myös
alatyöryhmiin.

Osallistutaan kaikkiin
kehitysryhmän tapaamisiin sekä

toimintaa palveleviin
alatyöryhmiin.

Työryhmän tapaamiset alkoivat vasta maaliskuussa mutta
ovat jatkuneet sen jälkeen suunnitellusti. Osallistuttu
myös muutamaan alatyöryhmään. Ohjelman kehittäminen
siirtyy hitaasti toimivuuden haasteista hallittuun
kehittämiseen.

Valvonnan hallinnollisten
toimenpiteiden loppuunvieminen

Muistutetaan tiimipalavereissa hallinnollisten
toimenpiteiden loppuunsattamista valvontatyössä
sekä seurataan toteumaa ja kestoa tuotanto-
ohjelman kautta.

Hallinnollisia toimenpiteitä ei
jätetä roikkumaan

keskeneräisinä vaan ne joko
raukeavat tai saatetaan loppuun.

Pandemiatilanne on haitannut tarkastusten tekemistä.
Valvontaa painotetaan kehotuksia saaneisiin kohteisiin
sekä hallinnollisten toimien kautta uusintatarkastuksiin.
Seurantaa tehty loppuvuodesta tiimipalavereissa
keskustelemalla. Tuotanto-ohjelmassa asian raportointi
vielä kehitteillä.

Kohteiden ensimmäisten tarkastusten
suorittaminen

Kohteiden ensimmäinen tarkastus tehdään 0-6 kk
aikana toiminnan aloittamisesta. Seurataan
toteumaa 1-2 kertaa vuodessa.

Ensimmäiset rakastukset
tehdään 0-6 kk aikana kohteiden
toiminnan aloittamisesta tehdyn

riskinarvioinnin perusteella.

Pandemiatilanne on haitannut tarkastusten tekemistä.
Asiaa seurattu loppuvuonna. Seurantaa varten jouduttu
tekemään oma seurantataulukko. Asiaa läpikäyty
tiimitapaamisessa sekä sovittu tarkemmat aikatavoitteet
riskiluokitusten pohjalta. Tilanne kehittynyt positiivisesti
molemmilla lakialoilla.

VALVONNAN PAINOPISTEET / TERVEYDENSUOJELU

Omavalvonnan tukeminen /
(valtakunnallinen)

Neuvonnan ja ohjauksen painotus tarkastuksilla.
Vesilaitosten riskinarvioinnit ja
valvontatutkimusohjelmat ajantasalla. Seuranta
tiimipalavereissa.

Neuvonta ja ohjaus aina
valvonnan yhteydessä.

Vesilaitosten suunnitelmat työn
alla tai valmiita kaikkien laitosten

osalta.

Toimitettu AVI:lle tilanneselvitys. Valtaosalla
vesilaitoksista työ käynnissä tai valmis. Kyseessä
pitkäkestoinen prosessi, jonka eteneminen ajoittuu koko
valvontakaudelle. Oma ohjeistus toimijoille työn alla ja
valtakunnallisia ohjeita tulossa. Toimijoille on annettu
ohjeita tarkastuksilla.

Elinympäristöterveyden edistäinen
(TsL 6§) (valtakunnallinen)

Lausuntojen määrä ja yhteistyötapaamisiin
osallistuminen sekä asiantuntijana toimiminen
yhteistyötahoille

Toiminta on vakiintunut osaksi
normaalia toimntaa ja on

aktiivista

Toiminta/yhteistyö sisäilmaryhmissä, kaavoituksen sekä
rakennusvalvonnan kanssa aktiivista ja vakiintunutta.
Annettujen lausuntojen määrä on vakiintunut ja kasvaa
tasaisesti. Muutamien jäsenkuntien aktivoiminen
paremmin tähän toimintaan on vielä tarpeen.

Näkyvyyden lisääminen ja
tiedottaminen

Tiedottamisen määrä ja tapojen/asioiden
monipuolisuus

Tiedottaminen on ajantasaista ja
aktiivista sekä sitä tehdään

useiden kanavien kautta

Toimijoille ja kuntalaisille laadittujen tiedotteiden lisäksi
on tehostettu nopeaa tiedottamista mm. some kanavien
kautta. Sähköisen viestinnän määrää ja tapoja kehitetty
pandemiatilanteen kannustamana. Lakialalla on vielä
suunnitelmakaudella  lisättävä kouluttamista ja
kohdennettua viestintää etenkin toimijoille.
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Näytteenottotoiminnan kehittäminen
Näytteenoton edellyttämän ajamisen seuranta ja
vähentäminen (lean hanke). Näytteenoton
keskittäminen siihen erikoistuneille henkilöille.

Näytteenotto on aika- ja
kustannustehokasta ja

näytekierrokset
tarkoituksenmukaisia

Pääosa näytteenotoista hoidetaan ennakkoon
suunnitelluilla näytteenottokierroksilla. Näytekierrosten
kattavuutta ja suunnitelmallisuutta on kehitetty edelleen.
Näytteenottajien kanssa käyty loppuvuonna
palautekeskustelu jatkokehittämistä varten.
Näytekierrosten kattavuutta lisätään entisestään ja
huomioidaan 2021 mukaan tulevan Iitin näytetarpeet.

Valtakunnallisen Vati järjestelmän
muutokset

Kohteiden tiedot ja valvontatiedot ajantasalla
järjestelmän sallimissa rajoissa.
Henkilökuntapalaverit ja Vati työryhmä seuraavat.

Vati järjestelmän kehittymistä
seurataan ja toimitaan

kehityksen mahdollistamalla
tavalla.

Vati ohjelmassa ongelmia lähinnä vesilaitosvalvonnan
tietojen sekä tulostensiirtojen kanssa. Vati työryhmän
kokoontuminen on toistaiseksi lopetettu ja asiat on
siirretty lakialojen tiimeihin. Havaituista puutteista tai
virheistä on tiedotettu aktiivisesti ohjelman
valtakunnallista ylläpitäjää.

Häiriötilannetoiminnan toimintakorttien
ja ohjeistuksen kehittäminen

Laaditaan yksiselitteiset häiriötilanteiden
selvittämisen aloitusohjeet/toimintakortit ja kotaan
välineistö tähän molempiin toimipisteisiin.

100 %

Toimintakortteja päivitetty tarpeellisin osin. Loppuvuonna
perustettu varautumisen tiimi, joka kehittää ja ohjaa
varautumiseen liittyviä asioita. Yhteinen varautumisen
painopiste elintarvikevalvonnan kanssa.

VALVONNAN PAINOPISTEET / TUPAKKA- JA LÄÄKELAIN VALVONTA

Laittoman kaupan ehkäisy
(valtakunnallinen)

Säännöllisen valvonnan painopiste
vähittäismyyntipakkausten turvamerkinnät.
Seuranta tiimikokouksissa.

Valvontahanke jatkuu vuoden
2021 loppuun. Tehdään kaikissa

vähittäismyyntikohteissa
säännöllisen valvonnan

tarkastuksilla. Tavoite 50%
kohteista tehty 12/2020.

Pandemian aiheuttamat rajoitteet ovat hidastaneet
tarkastusten tekemistä mutta suunniteltu tavoite
saavutettiin. Projekti jatkuu vuonna 2021 lopuissa
valvontakohteissa.

Omavalvonnan tukeminen ja yhteistyö
ehkäisevän päihdetyön kanssa

Neuvonnan ja ohjauksen tukeminen tarkastuksilla.
Palautekeskustelu kokemuksista ja tarvittaessa
kohdennetaan ohjausta uudelleen.

Toimijoiden omavalvonnan
ohjaus on säännöllistä ja

aktiivista

Painopiste kohdistuu koko suunnitelmakaudelle 2020-
2024. Vuonna 2020 on laadittu omavalvontaa koskeva
ennakkokysely ja omat toimintaohjeet painopisteelle.
Omavalvontaan liittyvät tarkastukset tehdään vuonna 2021
ja Koronatilanteesta riippuen vielä 2022 alkuvuonna.
Ehkäisevän päihdetyön yhteistyö on käynnistetty liittymällä
seudullisen päihdetyön koordinaatioryhmään, jossa
yhteistyöstä sovitaan tarkemmin
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