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- Miten valvonta on organisoitu ympäristöterveydenhuollon 

osalta

- Paikalliset ympäristöterveydenhuollon viranomaiset

(ÖSP:n toiminta-alueella) (pääsääntöisesti ruotsinkielinen)

- Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä

- Eläinlääkintähuollon valvontaprosessit (kaavio)

- Suhde muihin viranomaisiin (aluehallintovirasto, poliisi)

- Hallintoprosessi verrattuna rikosprosessiin

- Yleisesti esitettyjä kysymyksiä ja vastaukset näihin

- Yleisimmät puutteet eläinsuojelutarkastuksilla (nautatilat) 

(ruotsinkieliset diat)

Esityksen sisältö:



MITEN VALVONTA ON ORGANISOITU 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA

1. Kunta (paikallinen ympäristö-

terveydenhuollon yksikkö)

2. Aluehallintovirasto

3. Keskusvirastot

(Ruokavirasto, Valvira)

4. Ministeriöt (STM, MMM)

5. EU



TILLSYNSENHET VERKSAMHETSOMRÅDE PERSONAL

Mellersta Österbottens

miljöhälsovård

Karleby, Kronoby, Kannus,

Toholampi, Lestijärv, Kaustby, 

Vetil, Halso och Perho

• 2 tillsynsveterinärer + hygienikerveterinär

• 13 praktiserande veterinärer

• 10 hälsoinspektörer

• byråföreståndare

• direktören för hälsoövervakningen

Social- och

hälsovårdsverket i 

Jakobstad

Jakobstad, Nykarleby, Larsmo

och Pedersöre

• tillsynsveterinär + hygienikerveterinär

• 3 praktiserande veterinärer

• 6 hälsoinspektörer

• djursjukvårdare

• byråsekreterare

• chef för miljöhälsovården

Västkustens

miljöenhet

Korsholm, Vörå, Malax, 

Korsnäs, Närpes, Kristinestad

och Kaskö.

• tillsynsveterinär

• 5 praktiserande veterinärer

• 8 miljö- och hälsoinspektörer

• byråsekreterare

• miljö- och hälsoskyddschef

Vasa stad,

miljöavdelningen

Vasa och Laihela

Vaasa ja Laihia

• Tillsynsveterinär valvontaeläinlääkäri

• 2 praktiserande veterinärer praktikko

• 9 hälsoingenjörer/miljöinspektörer

terveysinsinööri ? / ympäristötarkastaja

• 2 assisterande personal avustava henkilökunta

• miljödirektör ympäristöjohtaja ?

DE LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHETERNA 

Tillsynsenheterna inom ÖSP:s verksamhetsområde



Tavoitteet: 

• Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on terveydelle haitallisten tekijöiden 
tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja poistaminen elinympäristöstämme ja täten väestön, 
yksilön ja eläinten terveyden ylläpitäminen ja edistäminen.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelu ja 

eläinlääkintähuolto

Terveydensuojelu (Hälsoövervakning) Eläinlääkintähuolto (Veterinärvård)       

‒ Elintarvikevalvonta (Livsmedelstillsyn) - Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 

- alkutuotannon valvonta, laitokset, valvonta (Tillsyn av djurens hälsa och välfärd)   

elintarvikehuoneistot yms - eläinsuojelu (djurskydd)

- eläintautilain mukaiset tehtävät

- Terveydensuojelu (Hälsoskyddstillsyn) - sivutuotelain mukaiset tehtävät
- talous- ja uimaveden valvonta, koulut, päiväkodit, - elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden viennin ja 

yleiset kokoontumistilat, kauneushoitolat, tuonnin valvonta (esim. vientitodistukset)

asumisterveys yms. - Ennaltaehkäisevät terveydenhuoltokäynnit

- Käytännön eläinlääkintä (Veterinärpraktik)

- Tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonta - Kiireellinen eläinlääkäriapu (päivystys)

(Akut veterinärhjälp utanför tjänstetid (jour)

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIÄ 



PAIKALLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTAPROSESSIT  

1. Eläinsuojelulaki (247/1996) 39 § (tai 48 § määräys)

• Epäilyyn perustuva tarkastus (ilmoitus)

• Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 

(ilmoituksenvarainen toiminta)

• Maksuton valvonta

2. Elintarvikelaki (23/2006) 49 §

• Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset (esim. 

maitohygienia, alkutuotannon valvonta)

• Tarkastustiheys riskiperusteinen; maksullinen valvonta

Tarkastuskertomus

Kaikki 

kunnossa!

PÄÄTÖS

• Hallinnolliset pakkokeinot 

(esim. määräykset)

• Valitus hallinto-

oíkeuteen jos niin haluaa

Jos toiminta eläinsuojelulain 

vastainen

ASIA 

LOPPUUNKÄSITELTY

• Ellei uusi ilmoitus tai 

• seuraava suunnitelman 

mukainen tarkastus

UUSINTATARKASTUS

Tarkastuskertomus

Mikäli toiminta ei noudata elintarvikelainsäädäntöä, 

annetaan ensisijaisesti kehotus puutteen korjaamiseksi 

määräajassa

UUSINTATARKASTUS

Kaikki 

kunnossa!

ASIA 

LOPPUUNKÄSITELTY

• Seuraava 

suunnitelman 

mukainen tarkastus

Kaikki  OK

PÄÄTÖS

• Hallinnolliset pakkokeinot     

• Oikaisuvaatimus 

ymp.terv.lautakunnalle

Edelleen puutteita!

Puutteita

HUOM! Kaikki päätökset 

poliisille tiedoksi (ESL 63 §) 

Aluehallintovirastolle menee 

myös kopiot kaikista 

asiakirjoista 

Kuuleminen

Kuuleminen



SUHDE MUIHIN VIRANOMAISIIN

Aluehallintovirasto (AVI)

• Aluehallintovirasto antaa tarvittaessa määräyksiä kunnalliselle viranomaiselle (tarkastus ja / tai 

näytteenotto)

• Mikäli on tyytymätön ympäristöterveydenhuollon viranhaltijaan, voi tehdä hallintovalituksen 

aluehallintovirastolle, joka on selvitysvelvollinen

• Läänineläinlääkärit tekevät täydentävien ehtojen valvontoja. Mikäli havaitaan laiminlyöntejä, he antavat 

seuraamusehdotukset ELY-keskukselle, joka tekee lopullisen päätöksen asiassa.

Valvontaeläinlääkärin käynti voi epäsuorasti vaikuttaa maataloustukiin (sillä 

tarkastuskertomus ja päätös annetaan tiedoksi Aluehallintovirastolle)

Poliisi

• Kutsutaan paikalle ainoastaan jos tilanne on uhkaava (tai jos on epäily siitä), jos tarkastus estetään, 

jos kiireellisesti pitää päästä lukittuun tilaan tai kotirauhan piirissä olevaan tilaan. 

Poliisi päättää itsenäisesti siitä, mitkä asiat otetaan esitutkintaan, ja syyttäjä päättää siitä, mitkä 

asiat esitutkinnan perusteella otetaan käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. 



HALLINTOPROSESSI VERRATTUNA RIKOSPROSESSIIN

• Kaksi erillistä prosessia, eivät toisistaan riippuvaisia

• Hallintoprosessi jatkuu, vaikka syyttäjä olisi esitutkintamateriaalin perusteella päättänyt olla 

nostamatta syytettä asiassa. Hallintoprosessi eläinsuojeluasiassa päättyy vasta kun havaitut 

puutteet ja laiminlyönnit on korjattu.

• Eläinsuojelurikos on rikos, jossa tiettyjen ehtojen on täytyttävä ennen kuin syyte nostetaan

• Joskus tilanne on se, etteivät ehdot syytteen nostamiseksi täyty, vaikka on todettu, ettei 

toiminta ei täytä kaikkia lain vaatimuksia

→  asiaa ei käsitellä käräjäoikeudessa MUTTA

→ hallintoprosessi jatkuu! 



Ilmoitetaanko tarkastuksesta etukäteen vai tehdäänkö ne ennalta

ilmoittamatta?

‒ Ruokaviraston ohjeen mukaan tarkastukset tehdään

pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta.

Jätetäänkö tilalle joku asiakirja tarkastuksen jälkeen?

- Kyllä, asiakirja, jossa on kerrottu mikä valvonta tilalla on suoritettu.

Jätetäänkö tilalle tarkastuksen tekijän yhteystiedot?

- Kyllä. Ne ovat yllä mainitussa asiakirjassa. 

Jos havaitaan puutteita, millä aikavälillä uusintatarkastus tehdään?

- Se vaihtelee, riippuen laiminlyönnistä. Esimerkiksi kiireellisissä

tapauksissa uusinta voidaan tehdä jo jonkun päivän kuluttua, mutta 

vuodenaikaan sidotuissa asioissa tarkastus tehdään kyseisenä

vuodenaikana.

Yleisesti esitettyjä kysymyksiä ja vastaukset



• Kalvarnas boxar

‒ över 8 veckor gamla kalvar ska hållas i grupp (undantag: sjuka kalvar, ingen annan kalv i lämplig

storlek)

‒ gruppboxar: minst 1,5 kvm/kalv (under 150 kg), 1,7 kvm/kalv (150-220 kg), 1,8 kvm/kalv (över 220 

kg)

‒ ensamboxar: kalven ska kunna lägga sig ner på sidan med raklånga ben

‒ under 2 veckor gamla kalvar ska ha tillgång till en välströad liggplats

‒ kalvar (under 6 månader gamla) får inte hållas uppbundna

• Smutsiga djur

‒ djurens renhet ska ombesörjas under alla årstider

‒ gäller djur i alla åldrar, raser och kön

• Smutsigt liggområde

‒ alla djur ska kunna lägga ner sig samtidigt på torr och ren liggplats

• Antal båsplatser

‒ i lösdrifter med bås ska det finnas minst ett bås per nötkreatur

• Klövvård

‒ beroende på typ av fähus måste klövarna vårdas olika

‒ enskilda kor kan vara i behov av tätare klövvård (t.ex. skruvklövar)

• Brister i utfodringen

‒ följ med djurens utseende och tillväxt (t.ex. förmedlingsvikt/slaktvikt) samt kvaliteten på fodret

‒ gör foderanalyser och be vid behov om hjälp då utfodringsplan ska göras – följ utfodringsplanen!

De vanligaste bristerna vid djurskyddstillsyn (nöt)



• Brister i vård av djur

‒ en s.k. naturlig död medför alltid smärta för djuret -> avliva om möjligt (ifall sannolikheten att djuret 

tillfrisknar är liten)

‒ kalla på veterinär i tid – t.ex. hältor är alltid smärtsamma, tyder på att djuret behöver vård 

(veterinär/klövvård)

• Antal dricksplatser
‒ mjölkkor: 1 dricksplats/10 kor

‒ övriga nötkreatur: 1 dricksplats/20 djur, men i grupper på 11-40 djur ska det finnas 2 dricksplatser

‒ vid användning av vattenhoar uppskattas hur många kor som samtidigt kan dricka, dvs. en vattenho 

består ofta av flera dricksplatser

• Farliga konstruktioner

‒ vassa konstruktioner och t.ex. söndriga båsavskiljare, utstickande spikar/skruvar eller skräp och dylikt 

ska inte finnas i djurens utrymmen

• Rastning av nötkreatur

‒ uppbundna mjölkkor och kvigor som föds upp till mjölkkor ska gå på bete eller rastas i rasthage i minst 

60 dagar under perioden 1.5-30.9. Undantagslov kan ansökas av Regionalförvaltningsverket.

• Otillräckligt väderskydd

‒ för nötkreatur som hålls ute året runt ska djuren ha tillgång till ett väderskydd bestående av minst tre 

väggar och tak

‒ liggområdet i väderskyddet ska vara torrt och rent och får inte frysa till – alla djur ska kunna lägga ner 

sig samtidigt på liggområdet

‒ under sommaren räcker ett enklare väderskydd, t.o.m. en tät skog, alternativt ska det finnas utrymme i 

fähuset för att vid behov kunna ta in djuren (t.ex. mjölkkor på bete)

De vanligaste bristerna vid djurskyddstillsyn (forts.)


