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- Hur tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet är organiserad

- De lokala miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna

(inom ÖSPs verksamhetsområde)

- Mellersta Österbottens miljöhälsovård

- Miljöhälsovården inom Jakobstadsnejden

- Uppgifter inom miljö- och hälsovårdsskyddet

- Tillsynsprocesser inom veterinärvården

- Förhållandet till andra myndigheter

- Förvaltningsprocess versus straffprocess

- De vanligaste bristerna vid djurskyddstillsyn (nöt)

- Ofta ställda frågor och svar på dessa

Presentationens innehåll:



HUR TILLSYNEN INOM MILJÖ- OCH 

HÄLSOSKYDDET ÄR ORGANISERAD

1. Kommunerna

(det lokala miljö- och hälsoskyddet)

2. Regionförvaltningsverket

3. Centrala myndigheter

(Livsmedelsverket, Valvira)

4. Ministerierna (SHM, JSM)

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 • tillsynsveterinär

• 2 praktiserande veterinärer

• 9 hälsoingengörer/miljöinspektörer

• 2 assisterande personal

• miljödirektör

DE LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHETERNA 

Tillsynsenheterna inom ÖSP:s verksamhetsområde



Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Hälsoinspektionen: Karleby (Hammargränd 15)

Toholampi (Lampintie 5)

Filial Vetil (Juhanintie 2)

Kannus (Varastotie 1)

Veterinärvård: Karleby (Hammargränd 15)

Kelviå (Uusi Teollisuustie 5)

Halso (Pajutie 7)

Vetil (Juhanintie 2

Kannus (Varastotie 1)

Kronoby (Kronobyvägen 11)

Perho (Teollisuustie 2)

Toholampi (Hakatie 17)

Veterinärjourområden:

1. Södra: Karleby (stadskärnan), Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo

2. Lestijokilaakso: Karleby (Kelviå, Lochteå och Ullava), Kannus, Toholampi och Lestijärvi.

3. Perhonjokilaakso: Halso, Kaustby, Vetil och Perho.



Miljöhälsovården för Jakobstadsnejden

Hälsoinspektionen: Jakobstad (Ekovägen 11) 

Veterinärvård: Jakobstad (Ekovägen 11) 

Nykarleby (Bankgatan 37)

Bennäs (Mjölvägen 2)

Veterinärjourområden:

1. Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo, Karleby (stadskärnan) och Kronoby 



Målsättning: 

• Miljö- och hälsoskyddets målsättning är att känna igen, förebygga och eliminera
sanitära olägenheter i livsmiljön och på det sättet upprätthålla och främja
befolkningens, individens och djurens hälsa.

Till miljö- och hälsoskyddet hör hälsoövervakning och veterinärvård!

Hälsoövervakning Veterinärvård

‒ Livsmedelstillsyn, - Tillsyn av djurens hälsa och välfärd

- tillsyn av primärproduktion, anläggningar, - djurskydd

livsmedelslokaler mm. - uppgifter enligt lagen om djursjukdomar

- uppgifter enligt lagen om animaliska biprodukter

- Hälsoskyddstillsyn - tillsyn av import och export av levande djur och

- tillsyn av hushålls- och simvatten, skolor,                                 animaliska biprodukter (t ex. exportintyg) 

daghem, allmänna samlingsutrymmen, skönhets-

salonger, boendehälsa mm. - Förebyggande hälsovårdsbesök

- Övervakning av tobak- och nikotinpreparat - Veterinärpraktik

- Akut veterinärhjälp utanför tjänstetid (jour)

UPPGIFTER INOM MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET 



DEN LOKALA TILLSYNSENHETEN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET

TILLSYNSPROCESSER INOM VETERINÄRVÅRDEN  

1. Djurskyddslagen (247/1996) 39 §

• inspektion på basen av misstanke (anmälan)

• inspektion enligt tillsynsplan (anmälningspliktig verksamhet)

• tillsynen avgiftsfri

2. Livsmedelslagen (23/2006) 49 §

• insp. enligt tillsynsplan (t. ex. mjölkhygiengranskningar)

• tillsynsfrekvensen beroende av riskbedömning

• avgiftbelagd tillsyn

Inspektionsberättelse

Allt OK!

BESLUT

• förvaltningstvång (tex. 

föreläggande)

• besvär till förvaltnings-

domstolen kan framföras

Ifall verksamheten strider mot 

djurskyddslagen

ÄRENDET 

SLUTBEHANDLAT

• tills en ny anmälan

• nästa planenlig insp.

UPPFÖLJNINGSINSPEKTION

Inspektionsberättelse

Ifall verksamheten strider mot livsmedelslagen ges i 

första hand uppmaning om att rätta till bristen inom en 

utsatt tid.

UPPFÖLJNINGSINSPEKTION

Allt OK!

ÄRENDET 

SLUTBEHANDLAT

• Nästa planenlig insp.

Allt OK!

BESLUT

• förvaltningstvång

• rättelseyrkande till

miljöhälsovårdsnämnden

Fortfarande brister!

Brister

OBS! Alla beslut måste delges

polisen (DsL 63 §)!! 

Rapporteringsskyldighet till

Regionförvaltningsverket. 

Hörande

Hörande



FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA MYNDIGHETER

Regionförvaltningsverket (RFV)

• Regionförvaltningsverket ger vid behov bestämmelse om inspektion och/eller provtagning. 

• Vid missnöje kan förvaltningsklagan som gäller miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare framföras

till RFV. RFV är då utredningsskyldig.  

• Länsveterinärerna gör tvärvillkorgranskningar och ger vid försummelse sanktionsförslag till NTM-

centralen, som fattar det slutliga beslutet i ärendet.   

Tillsynsveterinärernas beslut kan ha en indirekt påverkan på stöd (ges RFV till kännedom!)

Polis

• Kallas till platsen endast om situationen är hotfull (eller misstanke), inspektionen är förhindrad, ifall

man brådskande måste komma genom låsta dörrar eller till utrymmen som skyddas av hemfriden. 

Polisen bestämmer självständigt vilka ärenden som tas till förundersökning och åklagaren

bestämmer om vilka ärenden som tas till behandling i tingsrätten på basen av 

förundersökningen. 



FÖRVALTNINGSPROCESS VS STRAFFPROCESS

• Två skilda processer som inte är beroenda av varandra !

• Förvaltningsprocessen i ett djurskyddsärende upphör först när de konstaterade bristerna är

åtgärdade. Det är ingen skillnad fastän åklagaren besluter att inte väcka åtal efter en 

förundersökning. 

• Djurskyddsbrott är ett brott med brottsrekvisit (vissa villkor bör uppfyllas för att väcka åtal)

• ibland är situationen sådan att villkoren för att väcka åtal inte uppfylls, fastän det har

konstateras att verksamheten inte uppfyller lagstiftningens alla krav. 

→ ärendet behandlas inte i tingsrätten MEN

→ förvaltningsprocessen fortsätter! 



• 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.)



Meddelas inspektionen på förhand, eller sker den oanmäld?

‒ Enligt anvisningar från Livsmedelsverket görs inspektionerna 

huvudsakligen oanmälda.

Lämnas något dokument på gården efter besöket?

- Ja, ett dokument med uppgifter om vilken övervakning eller kontroll 

som utförts lämnas på gården.(Mellersta Österbottens miljöhälsovårds praxis)

Lämnas kontaktuppgifter på den som gjort inspektionen?

- Ja. Dessa finns på ovannämnda dokument.

Ifall av försummelse, inom vilken tidsram görs en inspektion att 

bristen är åtgärdad?

- Det varierar, beroende på hurudan brist det är frågan om. Till 

exempel i mer brådskande ärenden kan det gälla någon dag, medan 

granskningen i årstidsrelaterade ärenden sker vid denna årstid.

Ofta ställda frågor samt svar på dessa



Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Hammargränd 15

67100 Karleby

tfn 044 730 7991 byråsekreterare Tiina Högland

Tillsynsveterinär Nanna Lindqvist, tfn 040 488 2999

E-post nanna.lindqvist@kokkola.fi

Tillsynsveterinärernas gemensamma e-post:

valvontaelainlaakari@kokkola.fi

(når även hygienikerveterinären samt direktören för 

hälsoövervakningen Andréas Smeds)

Kontaktuppgifter

mailto:valvontaelainlaakari@kokkola.fi

