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1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS 

1.1 Johdanto 
 

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, 
jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva tervey-
den edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Ympäristötervey-
denhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-
asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä 
valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, 
että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. 
 
Seuraava toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä 
ja toimitettava aluehallintovirastolle kuluvan vuoden loppuun mennessä.  
Suunnitelmat ja niiden päivitykset kirjataan nykyään ympäristöterveydenhuol-
lon VYHA-järjestelmään, josta tieto menee PSAVI:lle. Suunnitelmassa on otet-
tava huomioon valvontaa ohjaavien keskusvirastojen valvontaohjelma sekä 
valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) edellyttämä sisältö. 
 
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalai-
sille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. 
Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta vi-
ranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden 
varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kulutta-
jansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamisek-
si. 
 
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen val-
vonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan 
mukaiset valvontamaksut. 
 

1.2 Valtakunnalliset valvontaohjelmat 
 

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat tehneet ympä-
ristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 
2015–2019. Ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valtakunnallisessa valvon-
taohjelmassa ovat mukana toimialakohtaiset valvontaohjelmat, joista sääde-
tään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), kuluttaja-
turvallisuuslaissa (920/2011), tupakkalaissa (693/1976) sekä eläinlääkintä-
huoltolaissa (765/2009).  
 
Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista 
(VnA 78/2011) yksityiskohtaisemmin valvonta-ohjelmien sisällöstä. Yhteisessä 
valtakunnallisessa ohjelmassa määritellään keskusviranomaisten yhteiset pe-
riaatteet 
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1) tarkastusten sisällölle, 
2) valvontakohdetyyppien riskinarvioinnille ja riskiluokitukselle sekä valvonta-

kohdetyyppien tarkastustiheyksille, 
3) valvontakohdetyypeittäin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävälle ajal-

le, 
4) näytteenoton ja valvontaprojektien ohjaukselle, 
5) ohjeet kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arvioimiseksi sekä  
6) raportointiohjeelle. 

 
Ohjelmakauden teema on valvonnan vaikuttavuus. Sillä tarkoitetaan, että  
- valvonta on riskiperusteista ja tehokasta 
- arviointi- ja ohjauskäyntejä kehitetään 
- valvonnan maksullisuutta edistetään 
- tietojärjestelmiä kehitetään ja hyödynnetään 
- valvonnan näkyvyyttä varmistetaan. 

 

1.3 Kunnan valvontasuunnitelmat 
 

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma tulee laatia siten, et-
tä se sisältää terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka-, kuluttajaturvallisuus- ja 
eläinlääkintähuoltolain mukaiset toimialat. Asetuksessa kunnan ympäristöter-
veydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) suunnitelman vähimmäis-
sisältö on määritelty siten, että kultakin toimialalta esitetään vähintään seuraa-
vat tiedot: 
  
1) tarkastusten sisältö, 
2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys, 
3) tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika, 
4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen sekä 
5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. 

 
Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvon-
taohjelmat. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähin-
tään kolmen vuoden välein. Valvontasuunnitelma-asetuksen mukaan kunnan 
on toimitettava hyväksytty, seuraavan vuoden ympäristöterveydenhuollon val-
vontasuunnitelma aluehallintovirastolle (AVI) kunkin kalenterivuoden loppuun 
mennessä. 
 
Liitteenä olevissa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
suunnitelmissa on huomioitu ympäristöterveydenhuollon yhteinen 
valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015–2019, valvontaohjelman 
päivitykset 2016 ja valvontasuunnitelmaan vaikuttavat keskusvirastojen 
ohjeet. Suurin muutos koskee kuluttajaturvallisuusvalvontaa. Valtioneuvosto 
on antanut syyskuussa 2015 eduskunnalle kuluttajaturvallisuusvalvonnan 
valtiollistamista koskevan hallituksen esityksen. Siinä ehdotetaan 
kuluttajaturvallisuuslain muuttamista siten, että nykyinen kuntien 
kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistettaisiin Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastoon (Tukes). Muutoksen myötä kuluttajaturvallisuusvalvonta ja 
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sitä koskeva lainsäädäntö irrotettaisiin ympäristöterveydenhuollon 
kokonaisuudesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2016. Tukesin 
ohjeen mukaan vuonna 2016 ei ole tarpeen tehdä suunnitelmallista kuluttaja-
turvallisuusvalvontaa, poikkeuksina harkinnan mukaan tiedossa olevat 
riskikohteet ja yleisötilaisuudet. Valvontasuunnitelmassa tulee varata 
resursseja erityistilanteiden hoitamiseen sekä ilmoitusten ja valitusten 
käsittelyyn. Hallitus on lokakuussa  2015 tehnyt myös esitysluonnoksen 
eduskunnalle terveydensuojelu- ja elintarvikelain muuttamisesta mm. niin että 
valvontasuunnitelmia ja –ohjelmia koskevia säännöksiä kevennettäisiin 
poistamalla niihin liittyviä pakollisia vaatimuksia. Kuluttajaturvallisuusvalvonta 
on siirtynyt valtion tehtäväksi Tukesiin 1.5.2016 alkaen. 
 
Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman suh-
detta toimialakohtaisiin valvontaohjelmiin ja kuntien, AVIen ja muiden valvon-
taviranomaisten valvontasuunnitelmiin on kuvattu seuraavassa kaaviossa. 
 
 
 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN 
VALVONTAOHJELMA (Evira + Tukes + Valvira) 

 
Ympäristöterveydenhuollon yhteiset asiat, toimintaympäristön muutokset, ympäristö-

terveydenhuollon lait, yhteiset periaatteet ja toimintatavat 
 

TOIMIALAKOHTAISET VALTAKUNNALLISET VALVONTAOHJELMAT 
Elintarvikelaki Eläinlääkintä- 

huoltolaki 
Kuluttajaturvallisuuslaki Terveyden- 

suojelulaki 
Tupakkalaki 

 
Evira Tukes Valvira 

 

  

 

 
Valvontaviranomaisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 

                      
 
Valtakunnallisessa ohjelmassa esitetyt valvonnan painopisteet ja toimintaym-
päristön muutokset on huomioitu toimialakohtaisissa suunnitelmissa. 
 
 

2.   VALVONNAN MAKSULLISUUS 
 

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnitelmallisuuden ja maksullisuu-
den lisäämisen tarkoituksena on ollut tehostaa ympäristöterveydenhuollon 
lainsäädännön edellyttämää kunnallista valvontaa sekä lisätä valvonnasta pe-
rittäviä maksuja kunnan ympäristöterveydenhuollon voimavarojen turvaami-
seksi. Tämän vuoksi olisi ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lakimuutosten 
perustelujen mukaan (HE 179/2005) ensiarvoisen tärkeää, että kunnan ympä-
ristöterveydenhuoltoyksikön valvonnastaan perimät maksut voitaisiin käyttää 
yksikön toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi tarvittavan lisähenkilöstön palk-
kaamiseen. Valtioneuvoston antamassa asetuksessa (665/2006) kunnan ym-
päristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta on edellytetty, että arvioita-
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essa kunnan valvontasuunnitelman toteutumista vuosittain on arvioinnin koh-
teeksi asetettava myös valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. 
 
Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontamaksujen perimiseen oikeuttavat 
säännökset on sisällytetty ympäristöterveydenhuollon eri lakeihin (elintarvike-
lain 71 §, kuluttajaturvallisuuslain 32 §, terveydensuojelulain 50 §:n, kemikaali-
lain 60 §:n ja tupakkalain 25 a §). 
 
Kainuun sote -kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt ympäristöterveydenhuol-
lon maksutaksan (13.12.2012 § 59), mikä sisältää elintarvikelain (23/2006), 
terveydensuojelulain (736/1994), kuluttajaturvallisuuslain (920/2011), tupakka-
lain (693/1976, muutos 984/2008) ja lääkelain (395/1987) nojalla perittävät 
maksut. Maksut on määritelty niin, että ne vastaavat enintään suoritteen tuot-
tamisesta aiheutuvia kustannuksia. Maksutaksa ajantasaistetaan vuoden 
2016 alusta alkaen. 
 
 

3. VALVONNAN VOIMAVARAT JA TEHTÄVÄT 
 

Elintarvikevalvonta kuuluu sekä eläinlääkintähuollon että terveysvalvonnan 
vastuualueille. Eläinlääkintähuollon vastuualue huolehtii eläinperäisten elintar-
vikkeiden valvonnasta. Hygieenikkoeläinlääkärin virka on ollut pitkään täyttä-
mättä, mutta virka on saatu täytettyä ja uusi viranhaltija aloittaa työnsä 
1.2.2017. Hänen tehtäviin kuuluu mm. eläinperäisten elintarvikkeiden ja niitä 
käsittelevien laitosten valvontaa. Hän toimii eläinlääkintähuollon vastuu-
aluepäällikkönä. 
 
Liitteenä olevien suunnitelmien osalta on huomioitava, että tarkastuksen kes-
kimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä on huomioitu tarkastuksen val-
mistelu, tarkastuksen sisältö ja tarkastuskertomuksen laatiminen. Matkoihin 
käytettävää aikaa ei ole huomioitu. Tällöin valvontaan käytetty kokonaisaika 
on todellisuudessa pitkien välimatkojen vuoksi suurempi kuin liitetaulukoissa 
esitetty tarkastuksiin menevä aika. Tarkastusten sisältö ja tarkastukseen kes-
kimääräisesti käytettävä aika sekä valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet 
on esitetty toimialakohtaisissa suunnitelmissa. 
 
Muu kuin suunnitelmallinen valvonta käsittää mm. huoneistojen hyväksymi-
seen liittyvät tarkastukset, valituksiin liittyvät tarkastukset, asuinhuoneistojen 
tarkastukset, näytteenoton, lausuntojen valmistelut ja epidemioiden ja erityisti-
lanteiden selvittelytyöt sekä lupa-asioiden valmistelu, suunnittelutyö ja muut 
hallinnolliset tehtävät. Lisäksi jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö vaatii pereh-
tymistä sekä toimijoiden opastusta, neuvontaa ja koulutustilaisuuksien järjes-
tämistä.  
 
Taulukossa on esitetty käytettävissä olevat voimavarat, toimialoittain arvio 
suunnitelmalliseen valvontaan käytettävistä olevat henkilövoimavarat ja val-
vontakohteiden kokonaislukumäärät. Riskinarviointia käsitellään tarkemmin 
toimialakohtaisissa suunnitelmissa. Kuntayhtymässä on 10 terveystarkastajan 
virkaa. Tarkempi kuvaus valvontahenkilöstön riittävyydestä ja sen pätevyydes-
tä on liitteenä olevissa valvontasuunnitelmissa. Valvontasuunnitelmaa laadit-
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taessa on otettu huomioon, että käytettävissä olevista voimavaroista on mah-
dollista käyttää vain osa nimenomaan suunnitelmallista valvontaa varten. 
 
 Valvonta- 

kohteiden 
lukumäärä 

Käytettä-
vissä ko-
konai-
suudessa 
 
(htv)  

Kokonai- 
suudesta 
käytettä- 
vissä  
suunnitel- 
malliseen 
valvon- 
taan  
(htv ) 

Valvonnan 
tarve 
riskinarvi- 
oinnin 
perusteella 
(htv) 

Elintarvikevalvonta  640 5,5 0,3 1,6 
Terveydensuojelun valvonta   555 4,3 0,4 0,6 
Tupakkavalvonta  163 0,1 0,1 0,1 
Yhteensä    1662 10,0 0,9 2,4 

 
Taulukon tiedot koskevat tarkastuksiin liittyvää voimavarojen käyttöä. 
Muu voimavarojen käyttö kohdistuu mm. neuvontaan, opastukseen, koulutuk-
seen, suunnittelu- ja raportointitöihin sekä muihin hallinnollisiin tehtäviin. Tau-
lukossa ei ole huomioitu myöskään matkoihin kuluvaa aikaa. Valtakunnallisen 
valvontaohjelman mukaan kokonaistyöpanostarve on tavallisesti 1,5 – 2 ker-
taa alueella sijaitsevien kohteiden tarkastuksiin tarvittava aika.  
 
 

4. KOULUTUS 
 

Henkilöstön jatkuvalla ja monipuolisella kouluttautumisella on keskeinen mer-
kitys valvontasuunnitelman suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen kannalta. 
Koulutus on tarpeen mukaan sisäistä tai ulkopuolista koulutusta.  
Laatukäsikirjaan on tehty koulutussuunnitelma. Koulutuksen toteutumista, 
koulutuspäivien määrää ja kustannuksia seurataan toimiston ylläpitämän re-
kisterin avulla. Kehityskeskusteluissa käydään läpi koulutukseen liittyviä asioi-
ta. Koulutus suunnitellaan niin, että henkilöstö osallistuu tehtäväjaon mukai-
seen koulutukseen. 
 
 

5.  TIETOJÄRJESTELMÄT 
 

Tietojärjestelmään kirjataan valvontakohteet, suoritetut tarkastukset, näyt-
teenotot, toimenpidepyynnöt ym. valvontaan liittyvät toimenpiteet.  
Käytössä on Digian tarkastajaohjelma. Ympäristöterveydenhuoltoon on otettu 
käyttöön keskitetty tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän tarkoituksena on yksin-
kertaistaa ja nopeuttaa raportointia sekä lisätä tietojen vaihtoa keskusviran-
omaisten välillä. Ohjelmakaudella keskitetyt tietojärjestelmät KUTI (keskitetty 
valtakunnallinen tietojärjestelmä elintarvikevalvontakohteille ja valvontatiedoil-
le) / YHTI (keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä terveydensuojelun, ku-
luttajaturvallisuuden ja tupakkalain mukaisten toimialojen valvontakohteille ja 
valvontatiedoille) ja VYHA (ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen 
hallintajärjestelmä) korvaavat aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tie-
donkeruulomakkeet. Keskusviranomaiset tiedottavat ja kouluttavat keskitetyn 
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valvontatietojärjestelmän käyttöönotosta. Ympäristöterveydenhuolto on ollut 
mukana keskitetyn tietojärjestelmän kehittämistyössä niin, että keskitetyt val-
vontatietojärjestelmät voidaan ottaa käyttöön niiden valmistuttua. 
 
 

6.  LAADUNHALLINTA 
 

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu sote -kuntayhtymän laadunhallinnan organi-
saatioon. Tulosalueelle on nimetty laatupäällikkö, vastuualueittain laatupäälli-
köt ja laatutiimit. 
 
Tulosalueen laatukäsikirjassa on kuvattu johtaminen, organisaatio ja ympäris-
töterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toiminta-alueisiin liittyvät prosessi-
kartat ja palveluprosessit. Laatukäsikirja sisältää ohje- ja lomakerekisterin liit-
tyen elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, kuluttajaturvallisuus- ja lääke-
lain valvontaan. 
 
 

7.  VIESTINTÄ 
 

Viestinnän osa-alueita ovat asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja koulut-
taminen sekä tiedottaminen eri keinoin ja eri tilanteissa. Viestinnän kohderyh-
miä ovat kuntalaiset, elinkeinonharjoittajat, toiset viranomaiset ja muut asiak-
kaat. 
 
Sote-kuntayhtymän laatujärjestelmän mukaisesti tehdään asiakastyytyväi-
syyskysely ja palautteet käsitellään vastuualueiden kokouksissa ja tulosalueen 
johtoryhmässä. Palautteesta raportoidaan vuosikertomuksessa ja sitä hyö-
dynnetään ympäristöterveydenhuollon toiminnan kehittämisessä. 
 
Ympäristöterveydenhuollon Internet-sivuille on laitettu toimijoille ja kuntalaisille 
suunnattua ohjeistusta ja lomakkeita. Internet-sivut vaativat jatkuvaa päivittä-
mistä. Lisäksi toimijoille on erilaisia esitteitä ja ohjeita, jotka ovat saatavilla 
ympäristöterveydenhuollon toimipisteistä. 
 
Viestinnässä noudatetaan sote-kuntayhtymän viestintäperiaatteita ja -ohjeita. 
Erityistilanteista tiedotetaan tapauskohtaisesti ja viestinnässä tehdään yhteis-
työtä kuntayhtymän viestinnästä vastaavien tahojen kanssa. 
 
Tutkimusprojekteita ja muista ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisista asi-
oista tiedotetaan harkinnan mukaan tiedotusvälineille ja ympäristöterveyden-
huollon internet-sivuilla. 
 
 

8.  ERITYISTILANTEISIIN VARAUTUMINEN 
 

Elintarvikkeiden ja talousveden aiheuttamien epidemioiden hoidossa toimitaan 
ruokamyrkytysepidemioita koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti. Suun-
nitelma on päivitetty v. 2016. Lisäksi toiminta tapahtuu THL:n, Eviran ja Valvi-
ran ohjeiden mukaan. Ympäristöterveydenhuollon eri toimialueita koskevan 
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erityistilanteisiin varautumista koskeva suunnitelma laaditaan suunnittelukau-
della. Suunnitelman laadinta on aloitettu vuonna 2015. 
 
 

9.  VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 
 

Valtioneuvoston asetuksessa (665/2006) kunnan ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmasta edellytetään, että kunnan tulee arvioida valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointituloksilla ja valvonnasta saa-
duilla kokemuksilla on keskeinen merkitys seuraavia valvontasuunnitelmia 
laadittaessa. Asetuksen 8 §:n mukaan arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien 
tekijöiden osalta: 
 
1) tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, 
2) tarkastusten kattavuus, 
3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin sekä 
4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. 

 
Keskusvirastoille kohdennetun ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisia 
valvontaohjelmia koskevan valtioneuvoston asetuksen (78/2011) 9 §:ssä sää-
detään keskusvirastojen velvoitteesta laatia ohjeet kunnan valvontasuunnitel-
man toteutumisen arvioimiseksi. Ohjeissa on kuvattava keinot valvonnan kat-
tavuuden ja kohdentumisen arvioimiseksi. Keskusvirastot ovat antaneet toimi-
alakohtaisissa valvontaohjelmissaan nämä ohjeet, joita ympäristöterveyden-
huollossa tullaan noudattamaan. Arviointikriteereistä kerrotaan tarkemmin 
toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa. 
 
Sote-kuntayhtymän hallituksen hyväksymä arvio vuoden 2017 valvontasuunni-
telman toteutumisesta lähetetään Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle toimi-
alakohtaisten valvontaohjelmien ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2018 maa-
liskuun loppuun mennessä. 
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1. JOHDANTO 
 

Tämä suunnitelma on laadittu elintarvikelain (23/2006) 48 §:n perusteella 
elintarvikevalvontasuunnitelmaksi vuosille 2015–2019. Suunnitelma koskee 
kaikkea ympäristöterveydenhuollon suorittamaa elintarvikevalvontaa ja 
sisältää erikseen eriteltynä säännöllisen valvonnan suunnitelmat.  
 
Elintarvikevalvonta toteutetaan elintarvikelain ja muiden voimassaolevien 
elintarvikevalvontaa koskevien kansallisten säännösten mukaisesti.  
 
Elintarvikevalvonnasta vastaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueella 
terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon vastuualueet.  
 

1.1 Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävät 
 

Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen vastaa elintarvikehuoneistojen 
hyväksymisestä ja ilmoitusten käsittelystä, elintarvikehuoneistojen 
säännöllisestä valvonnasta ja näytteenotosta, alkutuotannon valvonnasta, 
ruokamyrkytysten selvittämisestä sekä elintarvikealan toimijoiden ja 
kuntalaisten neuvonnasta. 
 
Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten käsittely ja eläinperäisiä elintarvikkeita 
käsittelevien huoneistojen hyväksyminen ja pakkokeinojen käyttö on dele-
goitu Kainuun sote -kuntayhtymän hallituksen 14.9.2016 § 193 päätöksellä 
ympäristöterveysjohtajalle, terveysvalvonnan vastuualuepäällikölle, hygi-
eenikkoeläinlääkärille tai em. viranhaltijoiden sijaisena toimivalle henkilölle. 
 
Lisäksi kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu ensi-
saapumistoimijoiden valvonta. Elintarvikelain mukaan ensisaapumisvalvonta 
on valtiollistettu niin, että Evira ostaa valvontapalvelut Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta. 
 

1.1.1 Valvontakohteet 
 

Liitteessä 1 on esitetty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
alueella olevat elintarvikevalvontakohteet. Hyväksyntää edellyttäviä laitoksia 
on 21 kpl, ilmoituksenvaraisia elintarvikehuoneistoja 640 kpl ja alkutuotannon 
kohteita 418 kpl. Kohteet on rekisteröity Digian Tarkastaja-ohjelmaan, johon 
myös kaikki tarkastukset, näytteenotto, toimenpidepyynnöt jne. kirjataan. 
 
Elintarvikevalvontaan on valmisteltu valtakunnallista keskitettyä valvonta-
tietojärjestelmää (KUTI), jonka kautta osa elintarvikevalvontatiedoista 
raportoidaan. Järjestelmän kehittäminen on vielä osittain kesken. 
 
Kohteiden valvontaa on jaettu terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon 
kesken. Tehtävät, jotka vaativat eläinlääkärin pätevyyden, kuuluvat 
eläinlääkintähuollon vastuualueelle ja tehtävät, johon eläinlääkärin pätevyyttä 
ei tarvita terveysvalvonnan vastuualueelle erillisen työnjaon mukaan. 
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1.1.2 Valvonnan henkilöstövoimavarat  
  

Valvontaresurssit ovat jakautuneet suunnitelmakaudella 2011–2014 
elintarvikevalvontaa koskevan tilaston mukaan Kainuun maakunta 
 -kuntayhtymässä ja sote-kuntayhtymässä seuraavasti: 
 
 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 
tulosalueen johtaja        0,18 htv 0,10 htv 0,10 htv 0,10 htv 
eläinlääkärit 0,73 htv 0,28 htv 0,23 htv 0,17 htv 
valvontahenkilöstö 3,09 htv 2,37 htv 3,00 htv 3,50 htv 
avustava henkilöstö 0,45 htv 0,37 htv 0,45 htv 0,45 htv 
     
Yhteensä 4,45 htv 3,12 htv 3,78 htv 4,22 htv 
 

1.2 Valvonnan painopistealueet 
 

Elintarvikevalvonnan painopistealueet ovat:  
 
1) Elintarvikehuoneistoja koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely 
2) Tarkastuskäytäntöjen kehittäminen 
3) Omavalvonnan toimivuuden valvonta  
4) Eviran ohjeen mukaisen riskiluokituksen ja valvontatarpeen käyttöönotto  
5) Elintarvikkeiden laadun selvittäminen (mm. näytteen ottaminen) 
6) Ruokamyrkytysten selvittäminen ja toimintasuunnitelman kehittäminen 
7) Kuntalaisten tekemien valitusten selvittäminen 
8) Kuntalaisten neuvontapyyntöihin vastaaminen 
9) Aktiivinen tiedottaminen ja neuvonta 
 
Eläinperäisiä elintarvikkeita käsitteleviä laitoksia koskevista hakemuksista 
tehdään hyväksymispäätös. Ilmoituksenvaraisten elintarvikehuoneistojen 
ilmoitukset käsitellään ja niistä annetaan toimijalle käsittelyä koskeva todistus. 
 
 

2. SUUNNITELMALLINEN VALVONTA 

2.1  Valvonnan suunnitteluvelvoite 
 

Kunnan valvontasuunnitelmasta säädetään elintarvikelain 48 §:ssä ja valtio-
neuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuun-
nitelmasta 665/2006. Kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva 
kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta on yleisten valvon-
taa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa 
kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvontasuunnitelmassa on otettu 
huomioon elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 
2015–2019. 
 
Elintarvikelain 48 §:n mukaan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään 
seuraavat tiedot: 
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1. tarkastusten sisällön määrittely 
2. valvontakohteiden tarkastustiheys 
3. kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteen tutkiminen 
4. valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 
5. hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu. 

 
Elintarvikevalvontasuunnitelmaan sisällytetään sekä hyväksyttyjen elintarvike-
huoneistojen että ilmoituksenvaraisten kohteiden säännöllinen valvonta.  
 

2.2 Suunnitelmallisen valvonnan voimavarat 
 

Suunnitelmalliseen valvontaan eli suunnitelmallisiin tarkastuksiin ja 
näytteenottoon arvioidaan käytettävän n. 11 % elintarvikevalvontaan 
käytettävistä valvonnan henkilöresursseista. Suunnitelmalliseen valvontaan 
käytettävä henkilöresurssi tarkentuu, kun suunnitelmallisen valvonnan 
seurantajärjestelmiä ja tietojärjestelmiä kehitetään. Elintarvikehuoneistojen 
hyväksyminen, ilmoitusten käsittely ja kiireelliset tehtävät kuten ruokamyrky-
tysten ja kuntalaisten valitusten hoitaminen vievät todennäköisesti jatkossakin 
merkittävän osan koko elintarvikevalvonnan resursseista.  
 

2.3 Suunnitelmallisen valvonnan painopistealueet 
 
Kohteiden priorisointi 
 
Kohteiden priorisointi esitetään eri vuosille liitteessä 1. Liitteen 1 kohdemäärät 
on päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta. 
 
Valvontatietojen julkistaminen 
 
Elintarvikelain muutoksen yhteydessä lain 21 §:ään lisättiin vaatimus valvonta-
tietojen julkistamisesta. Säännösten mukaan elintarvikealantoimijan on julkis-
tettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta 
kertova asiakirja. Julkistaminen tapahtuu oiva-järjestelmän kautta. 

 
Näytteenotto 
 
Viranomaisnäytteet tutkitutetaan Savo-Karjala Ympäristötutkimus Oy:n 
laboratoriossa. Laboratoriolla on toimipisteet Kuopiossa ja Joensuussa. 
Lisäksi Kajaanin toimipisteessä otetaan näytteitä vastaan ja ne toimitetaan 
em. toimipisteisiin tai niistä voidaan tehdä joitakin yleisimpiä 
mikrobimäärityksiä. 
   
Näytteenotto suunnataan riskinarvioinnin ja saadun kokemuksen perusteella 
vuonna 2017 seuraavasti: 
 kala- ja maitoalan laitoksista otetaan näytteitä listerian määrittämistä 

varten sekä tuotenäytteistä että pintapuhtausnäytteistä. Näytteenotossa 
huomioidaan toimijan omavalvonnan näytteenotto. 
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 maitoalan laitoksista otetaan elintarvikenäytteitä mikrobiologisen laadun 
määrittämistä varten 

 muut mahdolliset näytteenotot, jotka tarkentuvat myöhemmässä vaiheessa 
 
Lisäksi osallistutaan erikseen sovitun mukaisesti Eviran valvontaohjelman 
mukaisiin projekteihin: 

− elintarvikkeiden nimisuojan valvontahanke  
− kasvisten alkuperän valvontahanke 

 

2.4 Tarkastusten määrittely 
 

Tarkastus on määritelty valvonta-asetuksessa (EY) 882/2004 minkä tahansa 
näkökohdan tutkimiseksi sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta 
lainsäädännössä sille esitettyjen oikeudellisten vaatimusten mukainen. 
Valvonta-asetuksen mukaan elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään 
pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta. 
 
Tarkastuskäynnillä voidaan tarkastaa koko valvontakohde ja sen toiminnot tai 
vain jokin osa-alue. Tarkastukseen voi sisältyä näytteenottoa ja mittauksia. 
Tarkastuksen laajuus riippuu kohdetyypistä sekä siitä, onko kyseessä 
käyttöönotto-, perus- vai uusintatarkastus. Pelkkää näytteenottoa kohteessa ei 
katsota tarkastukseksi. Oiva-järjestelmän mukainen tarkastus on perustar-
kastus.  
 
Tarkastukset on ryhmitelty seuraavasti: 
 
A. Säännöllisen valvonnan tarkastukset 

1. Perustarkastus 
2. Uusintatarkastus 
 

B. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvät tarkastukset 
 

C. Muut tarkastukset 
1.  Laitosten ennakkotarkastus 
2.  Asiakasvalituksen perusteella tehty tarkastus 
3.  Ruokamyrkytysepäilyn johdosta tehty tarkastus 
4.  Tutkimusprojekteihin kuuluva tarkastus, jota ei voida luokitella 
     säännölliseksi tarkastukseksi 
5.  Tilapäisen elintarvikemyynnin tarkastus 
6.  Muu tarkastus 
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2.5 Tarkastusten sisältö 
 

Tarkastuksen ajankohta 
 
Pääsääntöisesti tarkastukset tehdään silloin, kun kohteessa on toimintaa, jotta 
voidaan arvioida myös toiminnan hygieniaa. Tarkastuskäyntejä tehdään myös 
muulloin, esimerkiksi aamulla ennen varsinaista toiminta-aikaa. Tarvittaessa 
tarkastuksia tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi suuriin 
yleisötilaisuuksiin, ravintoloihin ja grillikioskeihin. 
 
Tarkastuksen perussisältö 

 
Liitteessä 3 on esitetty tarkastusten sisältöä valvontakohdetyypeittäin. 
Tarkastus sisältää tarkastukseen valmistautumisen, tarkastuksen tekemisen 
sekä tarkastuskertomuksen laatimisen. 
 
Tarkastukseen valmistautuminen sisältää kohteen hyväksymispäätökseen, 
mahdolliseen edelliseen tarkastuskertomukseen ja Digian kohdetta koskeviin 
tietoihin tutustumisen. 
 
Kaikista tarkastuksista laaditaan kirjallinen tarkastuskertomus. Tarkastus-
kertomukseen merkitään kohteen nimi- ja osoitetiedot, toiminnan laatu, 
tarkastajan nimi ja yhteystiedot. Kertomukseen merkitään tarkastuksen kulku, 
huomiot ja ehdotetut toimenpiteet sekä mahdollisen uusintatarkastuksen 
ajankohta. Tarkastuskertomuksesta annetaan jäljennös tarkastuskohteelle. 
Oiva-järjestelmän mukaisissa tarkastuksissa toimija saa esillä pidettävän 
Oiva-raportin ja tarkastuskertomuksen. Oiva-raportti tulee olla esillä 
valvontakohteessa Eviran määräämällä tavalla. 
 
Oiva-tarkastuksilla käytetään Eviran laatimaa tarkastuslomaketta. Lisäksi 
tietyissä kohdetyypeissä, jotka eivät kuulu Oiva-tarkastusten piiriin, käytetään 
erikseen laadittua tarkastuslomaketta.  
Ympäristöterveydenhuollossa on laadittu tarkastuslomakkeet seuraaville 
valvontakohdetyypeille:   
 
1. Kalan myyntipiste  
2. Kuljetus 
3. Naudanlihanmerkintäjärjestelmä 
4. Ulkomyynti 
5. Alkutuotantopaikka 
6. Liikuteltava valmistuslaitteisto 

 
Lisäksi käytetään keskusviranomaisen laatimia tarkastuslomakkeita. 
 
Liha- ja kala-alan laitosten tarkastukset tehdään laatujärjestelmän tarkas-
tusohjeiden mukaisesti. Tarkastuksessa voidaan käydä läpi kaikki toiminnot tai 
keskittyä pienempään kokonaisuuteen, esim. omavalvonnan johonkin osa-
alueeseen, kuitenkin siten, että koko omavalvontasuunnitelma ja kaikki 
laitoksen toiminnot tulee vuoden aikana käytyä läpi. 
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Valvontaan liittyvät tarkastuslomakkeet ja työohjeet sisältyvät ympäristötervey-
denhuollon laatukäsikirjaan.  
 
Perustarkastus 
 
Perustarkastus tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta ja sen yhtey-
dessä tehdään valvontakohteiden riskitekijöiden arviointi, jota käytetään 
hyväksi suunniteltaessa valvontakohteessa seuraavana vuonna tehtävien 
tarkastusten määrää. 
 
Perustarkastus pyritään tekemään jokaisessa valvontakohteessa kerran 
vuodessa tai suurempi riskisissä kohteissa useammin. Jos valvontakohteen 
toiminta on hyvin pienimuotoista tai osa-aikaista ja sisältää vain vähäisiä 
riskitekijöitä, voidaan perustarkastus poikkeuksellisesti tehdä harvemmin, 
kuitenkin vähintään joka kolmas vuosi. Harvemmin tarkastettavia kohteita ovat 
esimerkiksi ainoastaan valmiiksi pakattuja elintarvikkeita myyvät myyntipaikat 
ja varastot, ilman elintarvikehuoneistoa toimivat agentuuriliikkeet sekä osa-
aikaisesti toimivat toimijat. Alkutuotannossa maidontuotantotilojen hygienia-
valvontaan liittyvät tarkastukset tehdään harvemmin, pääsääntöisesti joka 
kolmas vuosi. 
 
Perustarkastuksessa käydään järjestelmällisesti läpi valvontakohteen tilat, 
laitteet, välineet, toiminnot, tuotteet, omavalvonta ja mahdolliset näissä 
tapahtuneet muutokset. Perustarkastuksen laajuus riippuu valvontakohde-
tyypistä ja siellä harjoitettavasta toiminnasta sekä Oiva-tarkastuksen ohjeista. 

 
Uusintatarkastus 
 
Uusintatarkastusten määrä ja sisältö suunnitellaan sekä mahdollisesti samana 
vuonna tehdyn käyttöönottotarkastuksen, perustarkastuksen että muiden 
tarkastuskohteesta saatujen tarkastustiheyteen vaikuttavien tietojen 
perusteella. Uusintatarkastuksissa keskitytään pääsääntöisesti aiemmin 
todettujen epäkohtien korjaamisen valvontaan ja huomioidaan Oiva-tarkas-
tuksista annetut ohjeet. Uusintatarkastuksilla voidaan myös keskittyä 
omavalvonnan toteutuksen, toiminnan hygienian ja tuotteiden määräysten-
mukaisuuden valvontaan. 
 
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvät tarkastukset 
 
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyviä tarkastuksia ovat 
hallinnollisiin pakkokeinoihin liittyvät tarkastukset elintarvikelain 7 luvun 
mukaisesti. Elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettuja toimenpiteitä ovat mm. 
elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen ja kiellot. 
 
Käyttöönottotarkastus 
 
Käyttöönottotarkastus tehdään ennalta sovittuna ajankohtana laitoksen 
hyväksymisen tai toiminnan oleellisen muuttamisen yhteydessä. Tarkastus 
käsittää asiakirjojen ja omavalvonnan tarkastuksen, elintarvikehuoneistossa 



 9 

harjoitettavan toiminnan ja sen soveltumisen tarkastuksessa esitettäviin 
tiloihin sekä tilojen, rakenteiden, pintojen, laitteiden, välineiden, toimintojen ja 
tuotteiden tarkastuksen. 
 
Muut elintarvikevalvonnan tarkastukset 
 
Muita elintarvikevalvonnan tarkastuksia ovat asiakasvalituksen perusteella 
tehdyt tarkastukset, ruokamyrkytysepäilyn johdosta tehdyt tarkastukset, 
tilapäisen elintarvikemyynnin tarkastukset sekä sellaiset tutkimusprojekteihin 
kuuluvat tarkastukset, joita ei voida luokitella säännölliseksi tarkastukseksi. 
Muita elintarvikevalvonnan tarkastuksia ovat myös esimerkiksi RASFF-
ilmoitusten perusteella tehdyt tarkastukset ja Eviran tai muun valvonta-
viranomaisen pyynnöstä tehdyt tarkastukset. 
 
Muista elintarvikevalvonnan tarkastuksista kirjoitetaan tarkastuskertomus, 
jonka laajuus riippuu tarkastettavasta asiasta. 
 
Neuvottelutilaisuudet toimijoiden kanssa 
 
Toimijoiden kanssa järjestetään neuvotteluja uusien määräysten voimaan-
tulosta ja niiden vaatimista muutoksista. Ajankohtaisista asioista voidaan 
järjestää koulutusta ja toimijoiden kokouksiin osallistutaan pyydettäessä. 
 

2.6  Valvontakohteiden tarkastustiheys, riskinarviointi ja tarkastukseen 
keskimääräisesti käytettävä aika 

 
Suunnitelmassa on eri valvontakohdetyyppien lukumäärät sekä suunnitellut 
tarkastukset ja valvontanäytteet vuosille 2015–2019 (kohde määrät on 
päivitetty v. 2015). Valvontakohdetyypin riskiluokitus vaikuttaa tarkastusten 
määrään, jolloin riskiltään suurempiin kohteisiin kuten esim. helposti 
pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviin elintarvikehuoneistoihin tehdään 
enemmän tarkastuksia. 
 
Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan perustuvat säännölliset tarkastukset ja 
elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvät tarkastukset ovat 
maksullisia. Maksut on määritelty erillisessä maksutaksassa. 

 
Tarkastustiheys 

 
Liitteessä 1 on esitetty valvontakohteiden tarkastustiheys ja valvontaan 
keskimäärin käytettävä aika. Tarkastustiheys on määritetty Eviran 
riskinarvioinnin avulla. 
 
Valvontakohteiden riskinarviointi 
 
Valvontakohteiden kohdetyyppikohtaisessa riskinarvioinnissa on käytetty 
kokemusperäisen tiedon lisäksi hyväksi Eviran valvontaohjelman mukaisia 
riskitekijöitä. 
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Riskikartoituksen perusteella on arvioitu kohteiden tarkastusmääriä. 
Laitosten sekä maidontuotantotilojen osalta riskinarviointi on tehty laitos- tai 
tilakohtaisesti ja tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin mukaan.  
 
Jäljempänä esitetyn säännöllisen valvonnan keinoin selvitetään jokaisella 
hyväksymis- ja perustarkastuksella kohteen riskiluokitus, jonka perusteella 
määräytyy seuraavan tarkastuksen ajankohta.  
 
Riskinarviointi perustuu pääasiassa seuraaviin tekijöihin: 
 toiminnan laatu 
 tuotantoon ja valmistukseen liittyvät tekijät 
 tuotteisiin liittyvät tekijät 
 toiminnan laajuus 
 olosuhteiden asianmukaisuus 
 kohteen valvontahistoria 
 tarkastuksella tehtyihin havaintoihin 

o toiminnasta 
o rakenteista 
o laitteista 
o puhtaudesta ja hygieniasta 

 omavalvonnan toimivuuteen, erityisesti lämpötilavalvonnan ja 
puhtausvalvonnan osalta 

 käyttäjäryhmä. 
 
 
Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 
 
Liitteessä 1 on esitetty Eviran valvontaohjelman mukainen eri valvontakohde-
tyyppien tarkastuksiin käytettävä aika ja sen pohjalta paikallisesti määritelty 
tarkastuksiin käytettävä aika. Käytettävässä ajassa ei ole huomioitu matkaa 
valvontakohteeseen. 
 

2.7 Ensisaapumistoimijoiden valvonta 
 
Ensisaapumisvalvonnassa noudatetaan Eviran tekemää valvontasuunni-
telmaa. 
 

2.8 Valvontanäytteet 
 

Näytteenotolla pyritään seuraamaan elintarvikkeiden mahdollisia riskejä, 
etenkin mikrobiologisia sekä omavalvonnan toimivuutta. Näytteenotto pyritään 
kohdentamaan tuotteisiin ja ominaisuuksiin, joihin kohteen toimija voi itse 
vaikuttaa. 
 
Säännölliseen valvontaan kuuluvia mikrobiologisia elintarvikenäytteitä otetaan 
erillisen näytteenottosuunnitelman mukaan. Näytteenottosuunnitelmassa on 
esitetty kuukausittain näytteenottokohteet, näytemäärät ja tutkimukset. 
Näytteenottosuunnitelman toteutumista seurataan n. kerran kuukaudessa 
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pidettävissä vastuualuekokouksissa. Säännöllisen valvonnan näytteisiin ei 
lueta kuuluvan ruokamyrkytys- ja valitusnäytteitä, kansallisen salmonella-
valvontaohjelman mukaisia näytteitä eikä projektinäytteitä, jotka eivät kuulu 
säännölliseen valvontaan.  
 
Näytteenottoa suunnataan kohdetyyppien riskitason, kohteesta saatujen 
aiempien kokemusten ja omavalvonnan toimivuuden mukaan sekä 
käytettävissä olevien henkilövoimavarojen mukaan. Elintarvikehuoneistojen ja 
laitosten itse toteuttama omavalvontanäytteenotto otetaan huomioon 
valvontanäytteenotossa. Liha- ja kala-alan laitosten valvonnassa kiinnitetään 
erityistä huomiota omavalvontanäytteenoton toteutumiseen. Viranomais-
näytteitä otetaan riskialttiimmista kohteista (kalanjalostus- ja maitoalan 
laitokset).  

 
Torjunta-ainejäämätutkimuksia ja muita kemiallisia erityistutkimuksia tehdään 
valtakunnallisten projektien yhteydessä Tullilaboratorion ja Eviran suunnitel-
mien kanssa.  
 
Liitteessä 2 on esitetty näytteenotto ja tutkimukset valvontakohdetyypeittäin. 
 

2.9 Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu 
 
Näytteet toimitetaan tutkittavaksi Savo-Karjala Ympäristötutkimus Oy:n 
laboratorioon. 

2.10 Varautuminen elintarvikkeiden aiheuttamiin vaaratilanteisiin 
 

Ruokamyrkytysten hoito ja varautuminen erityistilanteisiin on kuvattu 
ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valvontasuunnitelmassa. 

 
Euroopan komissio pitää yllä nopean hälytyksen järjestelmää (RASFF), jonka 
avulla tiedotetaan jäsenvaltioille sähköisesti terveysvaaraa aiheuttavista 
elintarvikkeista ja rehuista. Elintarvikkeiden osalta selvitetään elintarvikkeen 
esiintymisen todennäköisyyttä alueella ennen valvontatoimenpiteiden 
suunnittelua. 
 
Elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviä epidemioiden selvittämistä 
varten laadittu suunnitelma päivitettiin vuoden 2016 aikana ja sote-
kuntayhtymän hallitus nimesi selvitystyöryhmän epidemioiden selvittämistä 
varten 21.12.2016 § 327. 
 
Jos terveysvaarallista elintarviketta epäillään olevan kuntayhtymän alueen 
valvontakohteessa, ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin elintarvikkeiden 
markkinoilta poistamiseksi. Markkinoilta poistamisessa otetaan huomioon 
Elintarviketurvallisuusviraston ohje elintarvikealan toimijoille takaisinvedosta 
sekä ilmoittamisesta viranomaisille ja kuluttajille. 
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2.11 Koulutus 
 

Henkilökunta osallistuu Elintarvikevalvonnan valtakunnallisiin ja alueellisiin 
koulutustilaisuuksiin työnjaon mukaisesti.  
 
Koulutuksen toteutumista seurataan koulutusrekisterin avulla. 
 
Toimijoille järjestetään tarvittaessa koulutusta ajankohtaisista asioista.  
 

2.12 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 
 
Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosittain tehtävien 
yhteenvetojen avulla. Toteutuminen käydään läpi terveysvalvonnan vastuu-
aluepalavereissa. 
 
Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi raportoidaan Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle maaliskuun 2017 loppuun 
mennessä. Toteutumisen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat asiat: 
1. Tarkastusten toteuma 
 2. Näytteenoton toteuma 
 3. Ruokamyrkytysten selvittämisen varautumistoiminnan toimivuus 
 4. Syyt tavoitteiden ja toteutumien eroissa 
 5. Keinot, joilla kohdassa 4 mainittuja eroja voitaisiin kaventaa 
 6. Valvonnasta saadut tulot  
 
Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa kiinnitetään erityistä 
huomiota voimavarojen riittävyyteen. 
 
Oman sisäisen arvioinnin lisäksi otetaan huomioon myös ulkopuolisten 
tekemät arvioinnit kunnan valvonnasta. Tällaisia ovat mm. Eviran ja PSAVI:n 
kuntiin tekemät tarkastukset ja ns. EU-tarkastuskäynnit. 





      LIITE  2  
 
 
Tarkastusten sisältö valvontakohdetyypeittäin, liite päivitykseen 2017 
 
Valvontakohde Valvonnan painopistealueet eri kohderyhmissä 
Liha- kala- ja maitoalan 
laitokset 

Omavalvonnan (HACCP) toimivuus ja riittävyys  
Jäljitettävyys 
 

Alkutuotanto Neuvonta (omavalvonta, erityisesti lääkekirjanpito) 
Elintarvikevalmistus  
Leipomot ja viljavalmistelaitokset Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys 

Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus 
Ruokavalmistetehtaat ja 
eineskeittiöt 

Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys 
Jäljitettävyys 
Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhdistus 

Muut valmistuslaitokset Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys 
Jäljitettävyys 
Tilojen soveltuvuus, sijoittelu, kunto ja puhtaus 

Tukkukaupat, varastot ja 
kuljetukset 

Omavalvonnan toimivuus ja riittävyys 
Jäljitettävyys 

Tarjoilupaikat ja suurtaloudet  
Ravintolat ja muut tarjoilupaikat Omavalvonnan toimivuus, erityisesti 

• raaka-aineiden ja tuotteiden säilytys 
• ruoanvalmistus 
• henkilökunnan hygienia 
• jäljitettävyys 
• valitusten/ruokamyrkytysepäilyjen käsittely 

Muut suurtaloudet, laitoskeittiöt 
ja keskuskeittiöt 

Omavalvonnan toimivuus, erityisesti 
• ruoanvalmistus 
• kuljetus 
• tilojen puhdistus ja sen seuranta 
Tilojen soveltuvuus toimintaan 

Myyntipaikat Omavalvonnan toimivuus, erityisesti 
• henkilökunnan terveys- ja 

hygieniaosaamistodistukset 
• naudanlihan merkintäjärjestelmä 
• kaupanpito 
• lämpötilaseuranta 
• tilojen puhdistus 
Tilojen soveltuvuus toimintaan 

Torit ja muut myyntipaikat Myyntiolosuhteet 
Omavalvonta 

 
Oivan huomioiminen tarjoilu- ja myyntipaikkojen tarkastuksissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



      LIITE  3 
 
 
Näytteenotto ja tutkimukset valvontakohdetyypeittäin 2017  
 
Valvontakohde Viranomaisnäytteet 

(suluissa näytemäärä) 
Analyysit 

Kala-alan laitokset (jalostus) 
Maitoalan laitokset 
Liha-alan laitokset 

Pintahygienianäytteet 
(3-5 kpl/laitos) 
 
Elintarvikkeet 
(1-5 kpl/laitos) 
 
 
Juustoleipä / munajuusto 
(1 - 2 kpl/laitos) 

L.monocytogenes (kvalit.) 
 
 
 
mikrobiologinen laatu 
 
 
 
L. monocytogenes 
Kokonaisbakteerit 
Hiivat 
Homeet 
E.coli 
S.aureus 
Salmonella 
 

Muut kohteet Tarkentuu myöhemmin 
 
 
 
 
 

 

 



 
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 
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vuosille 2015 – 2019 
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    Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa 
                                                           25.1.2017 § 31 
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1. JOHDANTO 
 

Suunnitelma on laadittu terveydensuojelulain (763/ 1994) 6 §:n mukaisesti 
terveydensuojelun valvontasuunnitelmaksi ja se koskee vuosien 2015–2019  
suunnitelmallista valvontaa.  
 
Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että 
asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava 
terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja 
neuvontaa. Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva 
terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, 
säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää (Terveydensuojelulaki 6 §). 

 
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten lisäksi tehdään muuta valvontaa, 
mikä ei vaadi säännöllisyyttä. Muuta valvontaa ovat erilaiset yllättävät 
valvontatapaukset, kuten asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset, 
epidemiaselvitykset, asiakkaiden valitukset, jätteet/ jätevedet, sisäilma-
valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Lisäksi terveyden-
suojeluviranomainen toimii terveydensuojeluasioiden asiantuntijana, neuvo-
jana ja ohjaajana. Voimavaroja käytetään myös toiminnan kehittämiseen sekä 
erilaisiin raportointitehtäviin ja erityistilanteisiin varautumiseen.  
 
 

2. SUUNNITELMALLINEN VALVONTA 

2.1 Valvonnan suunnitteluvelvoite 
 

Kunnan valvontasuunnitelmasta säädetään terveydensuojelulain 6 §:ssä ja 
valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmasta (665/ 2006). Terveydensuojelulain 6 §:n mukaan 
kunnan valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 

 
1) tarkastusten sisällön määrittely, 
2) valvontakohteiden tarkastustiheys, 
3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen, 
4) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi sekä 
5) hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu. 

 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on laatinut 
ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (664/ 2006) pohjalta valtakunnallisen 
terveydensuojelun valvontaohjelman vuosille 2015–2019. Kunnan 
valvontasuunnitelmassa on huomioitava valtakunnallinen valvontaohjelma. 
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2.2 Valvonnan henkilöstövoimavarat 
 
Terveydensuojeluvalvontaa tehdään muiden tehtäväalueiden ohella 
terveystarkastajien työnjaon mukaisesti. Terveydensuojelun 
suunnitelmalliseen valvontaan käytetään vuosittain noin 0,4 htv. 

2.3 Suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvat kohteet 
 
Useimmat terveydensuojelulain mukaiset valvontakohteet vaativat joko 
viranomaisen hyväksynnän tai ovat ilmoituksenvaraisia. 
Terveydensuojeluviranomainen tekee hakemusta tai ilmoitusta koskevan 
päätöksen, jolloin toiminta pääosin tulee suunnitelmallisen valvonnan 
kohteeksi. Suunnitelmallisen valvonnan kohteita ovat mm. erilaiset huoneistot, 
kuten koulut, päiväkodit, vanhainkodit, kokoontumishuoneet sekä uimahallit, 
kylpylät, liikuntatilat ja vesilaitokset. 

 
Kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin perustettavasta TsL:n 13 §:n mukaisesta 
ilmoitusvelvollisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus terveydensuojelu-
viranomaiselle, jolloin viranomainen saa tiedon toiminnan harjoittajasta ja voi 
antaa ohjausta ja neuvontaa. Ilmoituksen käsittelystä voi periä terveydensuo-
jelulain mukaisen maksun. Toimintaa ei kuitenkaan voida valvoa suunnitelmal-
lisena valvontana. Kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin voidaan tehdä tarkastus 
ainoastaan, mikäli epäillään vakavaa terveyshaittaa. Tällöin tarkastuksen 
suorittamiseen on oltava kunnan terveydensuojeluviranomaisen antama 
kirjallinen määräys. Lisäksi mikäli toiminnanharjoittaja haluaa kotirauhan 
piirissä olevan toiminnan tarkastettavan, on hänen itse pyydettävä tarkastusta. 
Kotirauhan piiriin kuuluvana tilana ei pidetä sellaista tilaa, jossa on erillinen 
sisäänkäynti ja tiloja ei käytetä vakituiseen asumiseen. Nämä tilat voivat siten 
kuulua myös suunnitelmallisen valvonnan piiriin. 
 

 
3. VALVONNAN PAINOPISTEALUEET 
 

Valvira on valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa vuosille 
2015–2019 määrittänyt painopisteet seuraavasti: 
 
Talousvesi 

• valvontatutkimusohjelmien päivittäminen sekä valvonnan ja 
näytemäärien saattaminen asetuksen mukaiseksi 

• valvontayksikön oman vesihuollon erityistilannesuunnitelman 
laatiminen 

Kauneushoitola tai muu ihonkäsittely 
• ihon läpäisevien toimintojen valvominen, esim. tatuointi ja kuppaus 

Terveydellisten olojen valvonta 
Laadukkaat sisäilmaselvitykset:  

• edistetään ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämistä 
sisäilmaselvityksissä (koulut, päiväkodit ja yksityisasunnot) 

• koulujen yhteistarkastukset eri tahojen kanssa 
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Sidosryhmät 
• terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa 

(kaavoitus, ympäristöluvat, jne.) 
  
Ohjelmakaudella valvontaa painotetaan Valviran esittämille painopistealueille.  
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastukset, valvontakohteet ja niiden 
lukumäärä on esitetty liitteessä (liite 1).  
 

 
4. TARKASTUSTEN MÄÄRITTELY JA VALVONNAN MAKSULLISUUS 
 

Terveydensuojelulain mukaisen valvontatarkastuksen tavoite on selvittää 
terveysvaaran tai -haitan esiintyminen. Eli aiheutuuko toiminnasta 
terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joista johtuen 
terveyshaitta voi syntyä, jolloin terveydensuojeluviranomainen antaa haitan 
estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset määräykset ja ohjeet. 

 
Ympäristöterveydenhuolto valvoo terveydensuojelulain tarkoittamia kohteita 
suunnitelmallisesti tekemällä tarkastuksia ja uusintatarkastuksia sekä 
ottamalla näytteitä. Nämä säännöllisen valvonnan toimenpiteet ovat 
maksullisia. 

 
Maksullisia ovat lisäksi valvontatoimenpiteet, jotka liittyvät 
valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen 
määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu lain 
säännösten noudattamatta jättämiseen. Lisäksi peritään maksu 
terveydensuojelulain 50 §:n mukaisista valvontatoimista, jotka on määritelty 
Kainuun soten hallituksen hyväksymässä maksutaksassa. 

 
 

5. TARKASTUSTEN SISÄLTÖ JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA 

5.1 Tarkastusten sisältö 
 

Tarkastus 
 

Tarkastus on säännölliseen valvontaan kuuluva ennalta sovittu tarkastus. 
Tarkastuksella selvitetään, harjoitetaanko tarkastettavassa kohteessa 
elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa siten, ettei siitä synny terveyshaittoja. 
Tarkastukseen liittyy usein ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisesti 
näytteenottoa ja mittauksia. 
 
Toiminnanharjoittajalle lähetetään tarvittaessa ennakolta tieto tulevasta 
tarkastuksesta ja siinä mahdollisesti tarvittavista asiakirjoista. Asiakirjat 
voidaan pyytää toimittamaan valvontaviranomaiselle ennen tarkastusta. 

 
Valvontakohdetyyppien tarkastusten sisällöt määritellään tarvittaessa 
tarkemmin tarkastuslomakkeilla, joissa otetaan huomioon oleelliset terveyteen 
ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 
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Uusintatarkastus 
 

Säännölliseen valvontaan liittyvä uusintatarkastus voi olla ennakolta sovittu tai 
ennalta ilmoittamaton. Uusintatarkastuksella varmennetaan, että 
tarkastuksella havaitut puutteet on korjattu. Uusintatarkastus voi olla myös 
esim. tarvittavan asiakirjan pyytäminen nähtäväksi, jos siinä on aiemmin ollut 
puutteita. 
 
Kaikista tehdyistä tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus eli tarkastus-
pöytäkirja, joka annetaan tiedoksi tarkastuksen kohteelle ja muille asian-
osaisille. Tarkastuskertomus laaditaan, vaikka asiat kohteessa olisivatkin 
kunnossa. Tehdyt tarkastukset ja valvontatoimet kirjataan Digian 
tarkastajaohjelmaan. 

 

5.2 Tarkastukseen käytettävä aika 
 
Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan arvioimiseksi otetaan 
huomioon myös tarkastuksen valmisteluun ja pöytäkirjaan laatimiseen käytetty 
aika. Voimavarojen suunnitellussa otetaan huomioon myös matka-ajat. Matkat 
valvontakohteeseen ja takaisin eivät kuitenkaan sisälly tarkastukseen 
käytettävään aikaan. 
 
Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika riippuu mm. kohteen koosta 
ja toiminnan laajuudesta. Koko tarkastusprosessiin on varattava aikaa 
vähintään kaksi tuntia, mutta vaativammat kohteet vaativat jopa yhden tai 
useamman henkilötyöpäivän. Suunnitelman tarkastusajat vastaavat 
pääasiassa Valviran ohjelman aikoja. Joissakin tarkastuskohderyhmissä 
tarkastusaika on pienempi. Se perustuu kertyneeseen kokemukseen 
tarkastusajoista. 
 
 

6. TARKASTUSTIHEYS JA RISKINARVIOINTI 
 

Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet jaetaan 
kolmeen riskiluokkaan, joiden perusteella määritetään valvontakohdetyypin 
yleinen tarkastustiheys. Riskinarvioinnin perusteella kohdekohtaista 
tarkastustiheyttä voidaan lisätä tarpeelliseksi katsotulla määrällä tai vähentää 
enintään puoleen valvontaohjelmassa määritellystä kohdetyyppikohtaisesta 
tarkastustiheydestä. Tarkastustiheyden on oltava kuitenkin vähintään 0,2.  
Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on 
tarkastettava joka kolmas vuosi (terveydenhuoltolaki 1326/2010, 16 ja 17 §:t) 
ja ne on tarkastettava eri tahojen kanssa yhteistyössä (valtioneuvoston asetus 
neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/ 2011.12 §). 
 
Valvontakohteiden ja valvontakohdetyyppien tarkastustiheys perustuu niissä 
esiintyvien riskitekijöiden arviointiin. Riskitekijöiden merkittävyyttä arvioidaan 
terveyshaitan toteutumisen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden avulla. 
Arviointi perustuu kokemusperäiseen tietoon valvontakohteiden ja 
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valvontakohdetyyppien toiminnan laadusta, laajuudesta, olosuhteiden 
asianmukaisuudesta ja käyttäjäryhmästä. 

 
Ympäristöterveydenhuollossa kohteiden tarkastustiheyden määrittelyn 
pohjana on käytetty Valviran valtakunnallisessa terveydensuojelun valvonta-
ohjelmassa vuodelle 2015–2019 määritettyä tarkastustiheyttä. Riskinarviointia 
on tehty suunnitelmakaudella 2011–2014 kohdekohtaisesti suunnitelmallisen 
valvonnan yhteydessä. Riskinarvioinnissa on huomioitu mm. Valviran internet-
sivuilla julkaistun terveydensuojelun valvontaohjeisto. 
 
Riskinarvioinnin perusteella suunnitelmakaudella 2015–2019 koulujen, 
talousvettä toimittavien laitosten (yli 50 käyttäjää tai yli 10m3), yleisten 
uimarantojen (EU), yleisten uimahallien ja kylpylöiden osalta tarkastustiheys 
on Valviran ohjeen mukainen. Muiden kohdetyyppien tarkastustiheyttä on 
pudotettu enintään puoleen ohjeen mukaisesta tarkastustiheydestä, kuitenkin 
niin, että tarkastustiheys on vähintään 0,2/vuosi. Tarkastustiheydet ovat 
esitetty kohdetyypeittäin liitteessä (liite 1). 
 
Riskinarvioinnin perusteella tehdyn tarkastustiheyden vähentämisen 
perusteena ovat olleet seuraavat asiat: 
 

• sisäilmatyöryhmän toiminta 
• erityisryhmien kohteissa ei ole esiintynyt tartuntasairauksia 
• toiminnanharjoittajan asenne sekä asiantuntemus on ollut hyvä ja 

korjaavia toimenpiteitä on tehty, myös jälkiseurantaa on tehty 
• vähäinen asiakkaiden määrä 

 
 
7. NÄYTTEENOTTO JA KÄYTETTÄVÄT LABORATORIOT 

 7.1 Valvontanäytteet 
 

Terveydensuojelun valvonnassa tukeudutaan usein näytteenottoon ja 
näytteiden analysointiin laboratoriossa. Terveydensuojelulaki ja sen 
perusteella annetut säädökset määrittelevät osin varsin tarkasti tarvittavat 
näytemäärät ja näytteistä tehtävät analyysit. 

 
Talousvesi ja uimavesi 

 
• Talousveden osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty 

seuraavissa säädöksissä: 
 

o STM:n asetus (1352/2015) talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista 

o STM:n asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. 

 
• Uimavesien osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty 

seuraavissa säädöksissä: 
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1. Allasvedet 
o STM:n asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasveden 

valvontatutkimuksista ja laatuvaatimuksista. 
 

2. Uimarantavedet 
o STM:n asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista 

ja valvonnasta (177/2008) 
o STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden 

laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008).  
 

Terveysvalvontaviranomainen joko ottaa näytteet itse tai on varmistanut 
näytteenottajan pätevyyden, jonka on tunnettava vesinäytteenottoon liittyvät 
yleiset periaatteet. 
 

 7.2 Laboratoriot, johon valvonta tukeutuu 
 

Laboratoriopalveluissa tukeudutaan akkreditoituun Savo-Karjalan 
ympäristötutkimus Oy:n laboratorioon.  
 
Sisäilma-, materiaali- ja pintanäytteet tutkitaan hyväksytyissä virallisissa 
laboratorioissa.  
 
 

8. SÄÄDÖSMUUTOKSET 
 

Hallitus tavoitteena on karsia kunnan terveydensuojeluviranomaisen 
velvoitteita ympäristöterveyden valvontaan liittyvässä suunnittelussa ja 
ilmoitusmenettelyssä. Tämä parantaisi mahdollisuutta kohdentaa valvonnan 
voimavaroja nykyistä paremmin sinne, missä niitä eniten tarvitaan paikallisten 
terveysriskien ehkäisemiseksi. Terveydensuojelulain muutos 942/2016, joka 
tuli voimaan 1.1.2017 liittyy hallitusohjelman kirjaukseen vähentää kuntien 
kustannuksia. Lain muutoksella on ilmoitusvelvollisten kohteiden määrää 
vähennetty vähäriskisten kohteiden osalta (esim. parturit ja kampaamot) ja 
ilmoituksen käsittelystä ei tehdä päätöstä, vaan toiminnanharjoittajalle 
annetaan todistus ilmoituksen vastaanottamisesta. Lakimuutosten 
soveltamisesta saadaan lisätietoa Valviran sivuilta ja eri instanssien 
järjestämissä koulutustilaisuuksissa.  
 

 
9. SUUNNITELMALLISEN VALVONNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 
 

Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan Kainuun 
soten hallituksessa suunnitelmakautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. 
 
Arvioinnissa tarkastellaan kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut 
tarkastukset sekä näytteenotto ovat toteutuneet valvontakohdetyypeittäin. 
Erityisesti arvioidaan kuinka kattavasti säädetyt talous- ja uimavesi-
näytemäärät ovat toteutuneet. Arvioinnissa perustellaan syyt mahdollisesti 
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toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta sekä esitetään toimenpiteet, joiden 
avulla tavoitteet toteutuisivat paremmin seuraavan tarkastelujakson aikana. 
 
Toteutumisen arvioinnissa kiinnitetään huomio myös henkilöstövoimavarojen 
riittävyyteen suhteessa valvontatarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan. 
Lisäksi arvioidaan terveydensuojelun valvonnasta saadut tulot 
valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. 
 
Talousveden (EU-laitokset) sekä uimarantaveden (EU-uimarannat) osalta 
toimitetaan tiedonkeruulomakkeet PSAVI:lle kuten aiempinakin vuosina. 
Muutoin valvontasuunnitelman toteutuminen raportoidaan Valviran ohjelman 
mukaisella tiedonkeruulomakkeella.  

 



Terveydensuojelulain mukaiset tarkastukset 2015 - 2019 10.11.2016 Liite 1

VALVIRAN SUOSITUKSET

EU-raportoitava vedenjakelualue (vähintään 
5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d) 5 3 1 8 5 1 8 5 5 5 5 5

Muu vedenjakelualue (vähintään 50 mutta alle 
5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle1000 
m3/ d) tai muu asetuksen 1352/2015 mukainen 
kohde 25 3 1 8 12 0,5 8 12 13 12 13 12

Pieni vedenjakelualue (alle 50 käyttäjää tai alle 
10 m3/d) tai muu 401/2001 asetuksen 
mukainen kohde 32 2 0,50 6 20 0,2 6 6 6 6 6 6

Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot 
(Lasten ja nuorten kohteet:
kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset,
lasten iltapäiväkerhot)
ja sisäleikkipuistot 31 1 0,30 4 9 0,2 4 6 6 6 6 6

Koulu tai oppilaitos (Esiopetus, peruskoulu, 
lukio, ammattioppilaitos, muut koulut
ja oppilaitokset, korkeakoulu ja
muu aikuiskoulutus) 62 1 0,30 8 19 0,3 8 18 19 18 19 18

Julkinen majoitushuoneisto (Hotellit, hostellit, 
maatilamatkailu, asuntolat jne.) 152 1 0,20 4 30 0,2 4 30 30 30 30 30
Kosmetologiset huoneistot, solarium, tatuointi 
ja lävistys, muu ihon
käsittely tai hoito
tatuointi ja lävistys, muu ihon
käsittely tai hoito 33 1 0,30 3 10 0,2 3 6 7 6 7 6

Lasten päiväkodit ja vastaavat 64 2 0,30 5 19 0,2 5 13 14 13 14 13
Lastenkodit / lastensuojeluyksiköt ja vastaavat 
(Uusi) 7 2 0,30 4 0,2 4 1 2 1 2 1
Vanhainkodit ja vastaavat 26 2 0,30 5 8 0,2 5 5 5 5 5 5
Muut sosiaalialan yksiköt 42 2 0,30 5 13 0,2 5 8 8 8 8 8

Yleiset uimarannat (EU uimarannat ja muut 
yleiset uimarannat) 29 2 1 2 29 0,5 2 4 29 4 29 4

Yleiset altaat: uimahalli, kylpylä, uimala,
vesipuisto tai muu yleinen
allas 18 3 1 2 18 0,5 2 12 12 12 12 12
Yleiset saunat 2 1 2 0
Yleinen liikuntatila: urheiluhalli, kuntosali tai 
muu yleinen liikuntatila 28 1 0,25 2 7 0,2 2 8 8 8 8 8
Yhteensä 554 162 134 164 134 164 134

0,55 htv/ v 0,41 htv/ v

2019Riskiluokka 2016
Tarkastusta 
vuosittain 2017

Tarkastukseen 
keskim. 

Käytettävä aika
Terveydensuojelulain 
valvontakohdetyyppi

Valvontakoh-
teiden lkm.

Tarkastustiheys/ 
vuosi

Tarkastukseen 
keskim. käytettävä 

aika (tuntia)

SUUNNITELMAKAUDEN TARKASTUKSET

2018

Suunnitelman 
mukainen 

tarkastustiheys/ 
vuosi 2015



 
KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 

Tupakkalain valvontasuunnitelma 
vuosille 2015 – 2019 
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1. JOHDANTO 

1.1 Kunnan valvontaviranomaisen tehtävät 
 

Tupakkalaissa (549/2016) säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia 
vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja haittojen syntymistä, 
joita tupakointi voi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Lain 
tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta 
aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön 
loppuminen. Edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi tupakkalaissa 
säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön 
aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuot-
teiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä 
altistumiselta niiden savulle. 
 
Tupakkalain suunnitelmallista valvontaa on yksinkertaistettu ohjelmakaudelle 
2015 - 2019. Suunnitelmallisen valvonnan piiristä on poistettu sellaiset 
kohdetyypit, joissa tupakointi on tupakkalain perusteella kielletty. Tällaisia 
kohdetyyppejä ovat muun muassa täysin savuttomat ravintolat, päiväkotien ja 
oppilaitosten sisätilat ja ulkoalueet sekä virastojen ja viranomaisten sekä niihin 
verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat.  

 
Kunnan tupakkavalvontaviranomaisten tehtävistä on säädetty tupakkalaissa 
(549/2016). Lain 8 § 1 momentin mukaan: 

1) tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, 
sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä 
omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista; 

2) tässä laissa säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien 
säännösten noudattamista; 

3) tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista 

1.2 Valvonnan suunnitteluvelvoite  
 

Tupakkalain 84 §:n 1 momentin mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä 
säännöllistä valvontaa koskeva tupakkalain valvontasuunnitelma siten, että 
valvonta on laadukasta, riskiperusteista  ja terveyshaittoja ehkäisevää.  

 
Tupakkalain 84 §:n 2 momentin mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa tulee 
ottaa huomioon 83 §:ssä tarkoitettu valvontaohjelma paikallisten tarpeiden 
mukaisesti. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa. 
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2.  SUUNNITELMALLINEN VALVONTA  

2.1 Suunnitelmallisen valvonnan voimavarat 
 
Tupakkalain valvontaa ei ole keskitetty, vaan kaikki tarkastajat tekevät 
tupakkalain mukaisia tarkastuksia. Suunnitelmallista valvontaa tehdään 
pääsääntöisesti muun lain perusteella tehtävän suunnitelmallisen valvonnan 
yhteydessä. Tupakkalain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan käytetään 
vuosittain 12 - 15 htp. 

2.2 Suunnitelmallisen valvonnan maksullisuus  
 
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista ei peritä maksuja. Tupakkalain 
mukaisia maksuja peritään vähittäismyyntilupahakemusten käsittelystä, 
nikotiininesteen vähittäismyyntiä koskevan ilmoituksen käsittelystä, 
tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä ja tupakointikieltoa koskevan hakemuksen 
käsittelystä. Lisäksi peritään tupakkatuotteiden myyntiluvan vuosittaista 
valvontamaksua. Vuosittainen valvontamaksu sisältää suunnitemallisen 
valvonnan ja muun valvonnan tarkastuskustannukset. 
 

2.3 Suunnitelmallisen valvonnan kohteet ohjelmakaudella 2015 - 2019 
 

Tupakkalain valvonnan toimintaympäristö on muuttunut viimeisen 
vuosikymmenen aikana. Tupakkalain valvonnan näkökulmasta lainsäädännön 
muutokset ovat vähentäneet suunnitelmallisen valvonnan tarvetta 
tupakointikieltojen ja -rajoitusten puolella, mutta lisänneet valvontatarvetta 
tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden myynnin osalta.  

 
Suunnitelmallisen valvonnan piiristä on poistettu sellaiset kohdetyypit, joissa 
tupakointi on tupakkalain perusteella kielletty. Suunnitelmakaudella 2015– 
2019  suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluu tupakan myynti, 
tupakointitilalliset ravintolat tai muut ravitsemisliikkeet ja ulkotapahtumat. 

 

2.4 Suunnitelmallisen valvonnan painopistealueet 
 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) laatiman 
valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman vuosille 2015–2019 mukaiset 
painopisteet ovat: 

 
Toimintavuosi 2015 2016 2017 2018 2019 

Myynti ja 
mainonta 
 

Tupakan vastikkeiden ja 
tupakkajäljitelmien 
mainonnallinen esillepano 

  

Tupakointikiellot 
ja -rajoitukset 

 Ulkoalueilla 
järjestettävät yleiset 
tilaisuudet 

  

Taulukko 1 
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Vuonna 2017 valvonnassa keskitytään tupakkatuotteiden ja tupakointivälinei-
den myyntipaikkojen tarkastuksiin ja myyntilupahakemusten käsittelyyn. 
Toinen painopistealue on ulkoilmatapahtumien yhteydessä järjestettävien 
tupakointijärjestelyjen valvonta. Ohjelmakauden loppupuoliskon 
painopistealueet määritetään vuoden 2017 aikana. 
 

3. TARKASTUSTEN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 

3.1 Tarkastusten määrittely 
 

Tupakkalain mukaisen tarkastuksen tavoite on tarkastaa kohteen toiminnan ja 
tilojen säädöstenmukaisuus. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, 
olosuhteisiin, mainontaan, asiakirjoihin, omavalvonnan toteuttamiseen ja 
tuotteisiin. 
 
Suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluviin kohteisiin tehdään tarkastuksia ja 
tarvittaessa myös uusintatarkastuksia. Tarkastustiheys perustuu 
terveysvalvonnan tekemään kohdekohtaiseen riskinarvioon.  

 

3.2 Tarkastusten sisältö 
 

Suunnitelmalliseen valvonnan tarkastus on pääsääntöisesti ennalta sovittu. 
Tarkastus voidaan tehdä myös ennalta ilmoittamatta, jos se on tupakkalain 
toteutumisen valvonnan kannalta perusteltua. Mikäli tarkastuksessa havaitaan 
säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee kieltää säännösten vastainen 
toiminta sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa toiminta on lopetettava. 
Säännölliseen valvontaan liittyvä uusintatarkastus voi olla ennakolta sovittu tai 
ennalta ilmoittamaton. Uusintatarkastuksella varmistetaan, että kohteen 
toiminta on saatettu tupakkalain mukaiseksi.  

 
Tarkastuskäyntejä tehdään virka-aikana, mutta tarvittaessa myös virka-ajan 
ulkopuolella. Tarkastukset tehdään ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan 
tarkastusohjeiden mukaisesti, jotka on laadittu tupakkalainsäädännön ja 
Valviran ohjeiden perusteella. Kaikista tehdyistä tarkastuksista laaditaan 
tarkastuskertomus, joka annetaan tiedoksi toimijalle ja muille mahdollisille 
asianosaisille. Tarkastuskertomus laaditaan aina, vaikka tarkastettavassa 
kohteessa asiat olisivatkin kunnossa. 
 
Tupakkatuotteiden ja -välineiden myyntipaikat 
 
Vuodesta 2012 alkaen tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito on 
ollut kiellettyä (pl. tupakkakaupat). Tupakkatuotteita ei saa pitää esillä siten, 
että asiakas voi tarkastella ja valita esillä olevista tuotteista haluamansa 
tuotteen.  
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Valvira on laatinut erillisen tarkastuslomakkeen tupakan myyntipaikkojen 
tarkastamista varten. Lomaketta käytetään myyntipaikkoja tarkastettaessa 
soveltuvasti. Lisäksi Valviran valvontaohjelman liitteenä on omavalvonnan/ 
myynnin/ mainonnan tarkastusohje, joka huomioidaan tarkastuksissa. 
 
Ravitsemisliikkeet 

 
Valvira on laatinut tarkastuslomakkeet ravitsemisliikkeiden tarkastuksia varten. 
Niitä käytetään soveltuvin osin. Tarkastuksia tehdään kohteisiin, joihin on 
rakennettu erillinen tupakointitila (rakennusvalvonta hyväksyy ja tarkastaa 
tupakointitilan, kunnan terveydensuojeluviranomainen tekee olosuhde-
valvontaa). 

 
Tarkastuksella käytettävät menetelmät (tupakointikiellot ja rajoitukset) ja 
mahdollinen näytteenotto 
 
Tupakkalain mukaisella tarkastuskäynnillä käytetään ensisijaisesti aisti-
havaintoihin perustuvaa arviointia. Valvontaviranomaisen omaan harkintaan 
perustuen mahdollisissa epäselvissä ja riitatilanteissa voidaan ottaa 
kertaluontoinen lyhyt ilmanäyte imemällä pumpulla ilmaa näytekeräimen läpi. 
Ilman savupitoisuuden mittaus aktiivi-keräyksenä vaatii perehtymistä 
näytteenottoon sekä näytteenottolaitteiston ja keräimen hankkimista 
tarkastusta varten etukäteen esimerkiksi Työterveys-laitokselta. 
Tarkastukseen mahdollisesti sisältyvästä näytteenotosta aktiivikeräimellä 
noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeita. Aktiivikeräysmenetelmän käyttöön 
turvaudutaan vain poikkeustilanteissa, joissa aistinvaraista arviointia tai 
merkkisavututkimusta ei voida käyttää tai viranomaisen oman harkinnan 
mukaan epäselvissä ja riitatilanteissa. Näytteet analysoidaan Työterveys-
laitoksen laboratoriossa. 
 
 

4. VALVONTAPROJEKTIT JA NÄYTTEENOTTO 

4.1 Valvontaprojektit ja näytteenotto 
 
Valvira ohjaa ja valvoo kuntien valvontaa suuntaavia valtakunnallisia 
tupakkalain valvontaprojekteja yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. 
Aluehallintovirastoilla voi lisäksi olla omia alueellisia valvontaprojekteja. 
Valvontaprojekteihin voi kuulua mm. tarkastuksia, mittauksia ja näytteenottoa. 
Valtakunnallisiin/alueellisiin valvontaprojekteihin osallistutaan tapauskohtaisen 
harkinnan mukaan. Valvontaprojektit ovat osa suunnitelmallista ja säännöllistä 
valvontaa.  
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5. VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUSTIHEYS 

5.1 Valvontakohteiden tarkastustiheys, riskinarviointi ja tarkastukseen keskimäärin 
      käytettävä aika 
 

Keskusviranomaisen valvontaohjelman mukaiset tarkastustiheydet ovat: 
 
Tupakkalain mukainen 
kohdetyyppi 

Tarkastustiheys/ 
vuosi 

Tarkastukseen 
keskimäärin käytettävä 
aika (tuntia) 

- Ravintola tai muu 
ravitsemisliike, jossa 
erillinen tupakointitila 
 
- Vähittäismyynti (myös 
tukkumyymälät, joissa on 
vähittäismyyntiä)  
 
- Tupakkatuotteiden ja 
nikotiininesteiden 
tukkumyynti 
 

 
0,3 

 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

 
2 
 
 

2 
 
 
 

2 

Taulukko 2 
 

Valvontakohteiden riskinarviointi 
 

Aiemmalla ohjelmakaudella on tarkastustoiminnan yhteydessä kartoitettu 
ravitsemisliikkeiden tupakkalain mukaista toimintaa. Em. ohjelmakaudella 
saatuja tietoja on käytetty pohjana tämän suunnitelman laadinnassa.  
 
Tarkastustiheyttä voidaan nostaa tarpeeksi katsotulla määrällä tai vähentää 
enintään puoleen valvontaohjelmassa määritellystä kohdetyyppikohtaisesta 
tarkastustiheydestä. Tarkastustiheyden on oltava kuitenkin vähintään 0,2 ja 
tupakkatuotteiden vähittäismyynnin osalta valtakunnallisen valvontaohjelman 
tarkastustiheyttä ei ole perusteltua vähentää riskinarvioinnin perusteella. 
 
Tarkastustiheyden määrittämiseen vaikuttaa omavalvontasuunnitelman 
toteuttaminen ja määräysten noudattaminen.  Riskinarvioinnissa huomioidaan 
myös, onko pakkokeinoja jouduttu käyttämään. Riskinarvioinnin mukaan 
suunnitelmallisen valvonnan valvontatiheys on Kainuun alueella Valviran 
ohjeen mukainen (taulukko 2).  

 
Tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika 

 
Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrit-
telyssä otetaan huomioon tarkastuksen tarkoitus, tarkastuksen valmistelu, 
tarkastuksen sisältö ja tarkastuskertomuksen laatiminen. Yhteen tarkastuk-
seen olisi Valviran mukaan varattava aikaa vähintään kaksi tuntia. Liitteessä 1 
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tarkastukseen käytettävä aika on Valviran antaman arvion mukainen.  
 

6. TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

6.1 Suunnitelmallisen valvonnan toteutumisen arviointi 
 

Tupakkavalvonnan valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan vuosittain 
osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa.  

 
Arvioinnissa tarkastellaan kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut 
tarkastukset ovat toteutuneet valvontakohdetyypeittäin. Arvioinnissa 
perustellaan syyt mahdollisesti toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta 
sekä esitetään toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet toteutuisivat paremmin 
seuraavan tarkastelujakson aikana.  
 
Toteutumisen arvioinnissa kiinnitetään huomio myös henkilöstövoimavarojen 
riittävyyteen suhteessa valvontatarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan. 
Lisäksi arvioidaan tupakkavalvonnasta saadut tulot valtakunnallisten ohjeiden 
mukaisesti. 



Tupakkalain mukaiset suunnitelmalliset tarkastukset 2015-2019 10.1.2017 Liite 1

VALVIRAN SUOSITUKSET SUUNNITELMA SUUNNITELMAKAUDEN TARKASTUKSET

Ravitsemisliikkeet, joissa on 
erillinen tupakointitila 17 0,3 2 5 0,3 2 5 5 5 5 5 25 7

Vähittäismyyntipaikat 145 0,5 2 73 0,3 2 45 45 45 45 45 225 60

Tukkumyyntipaikat 1 0,5 2 1 0,5 2 1 1 2 1

Yleisötapahtumat 5 5
Yhteensä 163 78 50 56 55 51 50 252 67

Valvontakohdetyyppien tarkemmat määritelmät

Vähittäismyyntipaikat Mm. vähittäismyymälät, huoltoasemat, kioskit, ruokakioskit (grillit), tupakkakaupat, tax free -myymälät, liikennevälineet ja internetkaupat
Tukkumyymälät Myymälät, jotka harjoittavat tupakkatuotteiden myyntiä jälleenmyyntiä varten joko myymälätiloissa tai internetissä
Yleisötapahtumat Valvira suosittelee, että ohjelmakauden alussa tarkastetaan yleisötapahtumien tupakointijärjestelyjä. 
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1.  JOHDANTO 
 

Kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Kun-
nan on suunnitelmassaan osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty 
eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Suunnitelman tulee sisältää 
tiedot eläinlääkäripalvelujen tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mi-
toituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muis-
ta toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon 
yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tarjoamat palve-
lut. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon Eviran laatima valtakunnal-
linen ohjelma (EHO) ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston laatima alueelli-
nen suunnitelma. Kunnan suunnitelma on arvioitava ja tarkistettava tarvittaes-
sa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Pohjois-Suomen Aluehal-
lintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen to-
teutumista.  

 
Painopisteenä on lainsäädännön muutosten toimenpano. Päivitetyt painopis-
teet ja näiden edellyttämät toimenpiteet vuosille 2016 ja 2017 ovat liitteenä 1. 
 
Paikallistasolla eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
eläinlääkintähuollon vastuualue.  
 

1.1  Suhde muihin ohjelmiin ja suunnitelmiin 
 

Eviran laatiman valtakunnallisen ohjelman (EHO) tarkoitus on tehostaa ja yh-
denmukaistaa eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitettua eläinten terveyden ja hy-
vinvoinnin valvontaa sekä ohjata eläinlääkäripalvelujen järjestämistä.  
EHO on osa valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kan-
sallista valvontasuunnitelmaa (VASU) ja ympäristöterveydenhuollon yhteistä 
valtakunnallista valvontaohjelmaa (Ymppi-ohjelma). VASU kattaa koko elintar-
vikeketjun valvonnan ja sisältää toimintaympäristön ja valvontajärjestelmien 
kuvaukset sekä valvonnan strategiset tavoitteet.  
Elintarvikkeiden alkutuotannon ja turvallisuuden valvonta on osa eläinlääkin-
tähuoltoa, ja ne on sisällytetty toimialakohtaiseen elintarvikevalvonnan valvon-
tasuunnitelmaan 2015 - 2019. 
  
 

2.  VOIMAVARAT 

2.1  Resurssitarpeen kartoitus 
     

Resurssitarvekartoitus on tehty tämän suunnitelman liitteenä olevaa lomaketta 
hyväksi käyttäen (liite 2). Resurssit on pyritty mitoittamaan kuntayhtymän alu-
eella olevan eläinmäärän mukaan. Resurssitarvetta Kainuun alueella kasvat-
taa eläintenpitopaikkojen väliset pitkät etäisyydet, erityisesti päivystysaikaan.  
 
Normaalitilanteessa eläinlääkintähuollon resurssit ovat riittävät eläinlääkintä-
huoltolain mukaisten tehtävien hoitamiseen. Lomia ja mm. päivystysvapaista 
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johtuvia pidempiä kuin yksittäisien päivien poissaoloja varten on pyritty palk-
kaamaan sijainen. Sijaismäärärahoja on viime vuosina käytetty noin 2 htv. 
  

2.2  Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa on 10 
praktikkoeläinlääkäriä seitsemässä toimipisteessä sekä koko kuntayhtymän 
alueella toimivat hygieenikkoeläinlääkäri ja valvontaeläinlääkäri.  
 
Eläinlääkäreistä kaksi on suorittanut tuotantoeläinten sairauden- ja terveyden-
hoidon erikoiseläinlääkäritutkinnon. Avustavaa henkilökuntaa ovat neljä vaki-
tuista pieneläinhoitajaa sekä toimistosihteeri. Kuntayhtymän henkilöstöpalve-
luista saadaan palkanlaskenta ja yleiset hallintopalvelut.   
 
Hygieenikkoeläinlääkäri vastaa eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähit-
täismyyntiä käsittelevien laitosten valvonnasta ja sivutuotteiden valvonnasta 
sekä erilaisten vierasainevalvontanäytteiden ottamisesta. Hygieenikkoeläin-
lääkäri toimii myös eläinlääkintähuollon vastuualueen päällikkönä. 
 
Valvontaeläinlääkäri vastaa eläinsuojelusta koko aluella sekä alkutuotannon 
hygieniavalvonnasta Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon alueella. Maidontuotan-
totilojen hygieniavalvontoja tekee lisäksi Puolangan toimipisteen praktik-
koeläinlääkäri Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Suomussal-
men alueilla. Praktikkoeläinlääkärit hoitavat eläintautilain mukaiset tehtävät 
omilla alueillaan. Kalatautivalvonta on keskitetty Hyrynsalmen praktikkoeläin-
lääkärin hoidettavaksi. Poikkeustilanteissa esim. loma-aikoina praktikkoeläin-
lääkäreille jäävät valvontatehtävät pyritään hoitamaan siten, että jääviyson-
gelmaa ei synny.  
 
Kainuun työterveys-liikelaitos järjestää eläinlääkintähuollon henkilöstön työter-
veyshuollon. Kainuun sote-kuntayhtymän palveluksessa on työhyvinvointipääl-
likkö. Työn riskien ja vaarojen arviointi on tehty kaikille vastaanotoille vuonna 
2016. Tarvittaessa työohjausta voidaan ostaa kuntayhtymän kilpailuttamilta 
palveluntarjoajilta.  
 

2.3  Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen 
 
Virassa olevien eläinlääkäreiden pätevyys on varmistettu v. 2013 ja tallennettu 
henkilöstötietojärjestelmään. Uuden henkilöstön rekrytointi tehdään Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteisen rekrytointiohjeistuksen 
mukaisesti. Sijaisten ja uusien viranhaltijoiden kelpoisuus tarkistetaan eläin-
lääkärirekisteristä.  
 
Eläinlääkärit pyrkivät osallistumaan täydennyskoulutuksiin vähintään kahdek-
sana päivänä vuodessa. Koulutuksiin osallistutaan kunkin työntekijän henkilö-
kohtaisen koulutussuunnitelman mukaisesti siten, että koulutus tukee omaa 
osaamisalaa. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat käydään läpi vuosittain 
kehityskeskustelun yhteydessä. Koulutuksista saatava materiaali hyödynne-
tään koko työyhteisössä. Valvontaa tekevät viranhaltijat osallistuvat Pohjois-
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Suomen AVI:n ja Eviran järjestämiin viranomaisille suunnattuihin koulutuspäi-
viin.  
 
Kolmella vastaanotolla työskentelee koulutettu pieneläinhoitaja. Heidän tehtä-
vänsä on avustaa eläinlääkäreitä ajanvarauksessa ja potilaiden käsittelyssä 
sekä vastata välinehuollosta. Itsenäisesti hoitajat voivat myydä lemmikkien 
ruokia eläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti ja tehdä joitain pieniä hoito-
toimenpiteitä, kuten leikata kynsiä tai poistaa tikkejä. Eläintenhoitajat osallistu-
vat heille suunnattuihin täydennyskoulutuksiin.  

  
 
3.  TIETOJÄRJESTELMÄT 

 
Kaima on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän intranet, josta 
löytyvät kuntayhtymän yhteiset ohjeet ja mm. matkalaskuohjelma. 

 
Ympäristöterveydenhuolto käyttää valvonnassaan Digian tarkastajaohjelmaa. 
Ohjelmaan kirjataan myös eläinlääkintähuollon valvontakohteet, suoritetut tar-
kastukset, näytteenotot ym. valvontaan liittyvät toimenpiteet. Käyttöoikeus oh-
jelmaan on valvontaeläinlääkärillä ja Hyrynsalmen praktikkoeläinlääkärillä, jot-
ka saavat ohjelman käyttöön koulutusta. Ohjelman pääkäyttäjänä toimiva ter-
veystarkastaja opastaa tarvittaessa ohjelman käytössä ja toimii yhteyshenki-
lönä ohjelman toimittajaan. Muiden eläinlääkäreiden tekemät tarkastukset kir-
jataan tietojärjestelmään eläinlääkintähuollon toimistossa tai hyvinvointieläin-
lääkäri kirjaa eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät tarkastukset. 
 
Tuonnissa ja sisämarkkinakaupassa käytetään TRACES-järjestelmää, joka on 
komission ylläpitämä, internetissä toimiva järjestelmä. TRACES-järjestelmää 
käyttävät sekä viranomaiset (kunnaneläinlääkärit ja läänineläinlääkärit) että 
toimijat. TRACES-järjestelmän käytöstä järjestetään (Evira) koulutusta, johon 
eläinlääkärit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa läänineläin-
lääkärit auttavat järjestelmän käytössä. 
 
Eläintenpitäjärekisteri-sovellus on Eviran omistama eläintenpitäjien rekiste-
röintiin tarkoittama sovellus. Sovellukseen rekisteröidään kaikki lammas-, nau-
ta-, sika- sekä vuohieläintenpitäjät ja munintakanalat, jotka toimittava myyntiin 
kananmunia. Myös muu siipikarja pitää ilmoittaa rekisteriin. Eläintenpitäjäre-
kisteriin kirjataan myös haaskaruokintapaikat. Kajaanin toisella praktikkoeläin-
lääkärillä ja hyvinvointieläinlääkärillä on eläintenpitäjärekisteriin selausoikeus 
sekä haaskanpitäjien osalta päivitysoikeus.  
 
Kartturi-sovelluksella hallinnoidaan helposti leviävien eläintautien vastustus-
toimenpiteitä. Kartturi-sovelluksella piirretään karttapohjalle rajoitusvyöhykkeet 
sekä haetaan vyöhykkeiltä tilat, joilla on taudille herkkiä eläinlajeja. Kartturilla 
voi tehdä raportteja ja listoja tietyn alueen eläintenpitopaikoista esimerkiksi 
kunnan resurssitarpeen kartoitusta varten. Valvontaeläinlääkärillä on oikeus 
Kartturi-ohjelmaan. 
 
Eviran ylläpitämään eläintenpitokieltorekisteriin (Elvis-sovellus) on selausoike-
us valvonta- ja hygieenikkoeläinlääkäreillä.  
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Viranomaiskäytössä olevien tietojärjestelmien lisäksi toimijoilla on käytössään 
erilaisia seurantajärjestelmiä kuten Naseva eli nautatilojen terveydenhuollon 
seurantajärjestelmä ja Sikava eli sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjes-
telmä. Järjestelmiä käyttävät terveydenhuoltotyötä tekevät eläinlääkärit, jotka 
osallistuvat järjestelmien käyttöön opastavaan koulutukseen.  
 
Praktikkoeläinlääkäreillä on käytössään erilaisia potilasohjelmistoja. Tulevai-
suudessa on tavoitteena yhtenäistää tietojärjestelmiä ainakin useamman 
eläinlääkärin vastaanotoilla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
mä vastaa potilasohjelmistojen hankinnasta ja ylläpidosta. 
 

 
4.  YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ 

 
Viestinnän osa-alueita ovat asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja koulut-
taminen sekä tiedottaminen eri keinoin ja eri tilanteissa. Viestinnän kohderyh-
miä ovat kuntalaiset, elinkeinonharjoittajat, toiset viranomaiset ja muut asiak-
kaat. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän internet-sivuilta  
http://kainuu.fi/elainlaakareiden yhteystiedot  löytyvät eläinlääkäreiden yhteys-
tiedot ja vastaanottojen puhelinajat. 

 
Viestinnässä noudatetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
män viestintäperiaatteita ja -ohjeita. Erityistilanteista tiedotetaan tapauskohtai-
sesti ja viestinnässä tehdään yhteistyötä kuntayhtymän viestinnästä vastaavi-
en tahojen kanssa. Erityistilanneviestintään liittyvät ohjeet ovat Kaimasta löy-
tyvissä epidemiasuunnitelmassa ja valmiussuunnitelmassa. Muusta kuin eri-
tyistilanteisiin liittyvästä viestinnästä vastaa eläinlääkintähuollon vastuualueen 
päällikkö. 
 
Eläinsuojelutapauksiin liittyvä yhteydenpito poliisiin on tapausta hoitavan 
eläinlääkärin vastuulla. Pääosin yhteydenpitoa hoitaa valvontaeläinlääkäri.  
Valvontaeläinlääkäri osallistuu vuosittain sidosryhmäpalaveriin, jossa mukana 
ovat lähinnä neuvontaan liittyvien sidosryhmien edustajat.  

 
 
5.  MAKSUT 

 
Asiakkailta peritään vastaanotoilla klinikkamaksu sekä maksu röntgen- ja veri-
näytetutkimuksista sote –kuntayhtymän hallituksen päätöksen 21.12.2016 § 
326 mukaisesti. 
Eläinlääkäripäivystyksessä on käytössä yksi päivystysnumero, joka on mak-
sullinen. 
 
Tuotantoeläinten haltijoille korvataan eläinlääkärin käynnistä 20 km käynti-
maksusta ja edestakaisesta matkasta aiheutuneiden kulujen ylimenevä osa. 
 
Eläintautilakiin perustuvista kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista 
säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa kunnaneläinlääkärin 
maksullisista suoritteista (1012/2013). Näitä ovat esim. eläinten omistajille an-

http://kainuu.fi/elainlaakareiden%20yhteystiedot
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nettavat eläinten vientiin ja kauppaan liittyvät terveystodistukset sekä haaska-
paikkojen rekisteröintimaksu. 
 
Kunnan valvontatoimenpiteistä (esim. alkutuotantopaikkojen hygieniavalvonta) 
peritään maksut  sote -kuntayhtymän hallituksen  hyväksymän ympäristöter-
veydenhuollon maksutaksan mukaan.  
 

 
6.  ELÄINTEN TERVEYDEN VALVONTA 
  

6.1  Eläintautivalmius 
  

Kunnaneläinlääkärit huolehtivat eläintautilain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kuntayhtymän alu-
eella. Kaikki Kainuun sote-kuntayhtymän eläinlääkärit pyrkivät osallistumaan 
aluehallintoviraston järjestämiin koulutuksiin joissa käsitellään eläintautiasioita. 
Epäiltäessä helposti leviävää eläintautia tai taudinpurkaustapauksessa alue-
hallintoviraston eläinlääkäri johtaa toimintaa. Aluehallintovirasto laatii tiettyjen 
helposti leviävien eläintautien osalta aluekohtaisen valmiussuunnitelman. 
 
Osa kunnaneläinlääkäreistä on nimetty valmiuseläinlääkäreiksi, joiden pereh-
tyneisyyttä hyödynnetään eläintautitapauksissa. Kainuun sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymässä toimii yksi valmiuseläinlääkäri, valvontaeläinlää-
käri Aila Rauatmaa. Taudinpurkaustapauksissa, joissa joudutaan käyttämään 
useampien kunnaneläinlääkäreiden työpanosta taudin vastustustoimenpiteis-
sä, keskitetään kiireellinen eläinten sairaudenhoito niille eläinlääkäreille, jotka 
eivät osallistu taudin torjuntaan. Tarvittaessa voidaan lyhytaikaisesti eläinten 
kiireellinen hoito Kainuun alueella järjestää neljän eläinlääkärin voimin. 

 

6.2  Eläintautien ilmoittaminen 
 
Epäillessään vastustettavaa eläintautia jokaisen kunnaneläinlääkärin on ilmoi-
tettava siitä aluehallintovirastolle. Helposti leviävästä, vaarallisesta ja uudesta 
vakavasta eläintaudista on ilmoitettava välittömästi, myös päivystysaikana. 
Valvottavista ja MMM:n asetuksessa 1010/2013 luetelluista eläintaudeista on 
ilmoitettava seuraavana arkipäivänä. Muista ilmoitettavista eläintaudeista il-
moitetaan vain kuukausiyhteenvedossa. Vastustettavat ja ilmoitettavat eläin-
taudit on lueteltu lainsäädännön lisäksi Eviran internetsivuilla. Jokainen kun-
naneläinlääkäri toimittaa kuukausiyhteenvedon alueellaan epäillyistä tai tode-
tuista eläintaudeista aluehallintovirastoon kuukausittain seuraavan kuun 5. 
päivään mennessä 

 
Epäillessään eläimestä mahdollisesti ihmiseen tarttuvaa eläintautia (zoonoosi) 
kunnaneläinlääkäri on velvollinen ilmoittamaan asiasta alueensa infektiotau-
tien torjunnasta vastaavalle lääkärille. Lääkärien yhteystiedot löytyvät ruoka-
myrkytysepidemiasuunnitelmasta tai Kaiman yhteystiedot-hakemistosta.  
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6.3  Pakollinen ja vapaaehtoinen terveysvalvonta 
 

Joillekin lakisääteisesti vastustettaville eläintaudeille on erillislainsäädännöllä 
säädetty terveysvalvonnan vähimmäistasosta. Kana-, broileri- ja kalkkunapar-
via, uudistuseläimiä tuottavia sikaloita ja keinosiemennyssonneja tai raaka-
maitoa tuottavia nautojen pitopaikkoja koskee pakollinen salmonellavalvonta. 
Pitopaikat voivat liittyä vapaaehtoiseen terveysvalvontaan lampaiden ja vuohi-
en maedi-visnan varalta, tarhattujen hirvieläinten tuberkuloosin tai kalojen 
BKD:n varalta. (Vna 838/2013).  
 
Scrabien vapaaehtoinen valvontaohjelma on lakkautettu 1.7.2016. Evira laatii 
ohjeet toimenpiteistä tautivapauden seuraamiseksi. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella vapaaehtoiseen 
terveysvalvontaan lampaiden ja vuohien maedi-visnan varalta on liittynyt yh-
teensä 5 tilaa (tilanne marraskuussa 2016). Terveysvalvontaohjelmiin liittyvis-
tä tilakäynneistä vastaa tilan sijaintikunnan praktikkoeläinlääkäri. Aluehallinto-
virasto antaa vapaaehtoiseen terveysvalvontaan kuuluvalle pitopaikalle terve-
ysluokitusta koskevan päätöksen. Aluehallintovirasto valvoo tarkastuskäyntien 
ja näytteenoton toteutumista pitopaikoissa niiden terveysluokituksen edellyt-
tämällä tavalla. 
 
Siipikarjan salmonellavalvontaohjelmaan kuuluu yksi iso munintakanala ja 
munapakkaamo sekä kalkkunakasvattamo Kuhmossa, joissa tehdään tarkas-
tuskäynti vuosittain sekä pienimuotoista toimintaa harjoittavaa kanaloita 3 kpl, 
joissa tarkastus tehdään joka kolmas vuosi. Alueen kunnaneläinlääkäri seuraa 
toimijan toteuttaman salmonellavalvontaohjelman toteutumista ja huolehtii oh-
jelmaan liittyvistä tilakäynneistä. Hän välittää terveysvalvonnasta saadut tiedot 
aluehallintovirastolle. 
 

6.4 Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta   
 

Vesiviljelylaitosten terveysvalvonnasta vastaa koko kuntayhtymän alueella, 
Puolankaa lukuun ottamatta, Hyrynsalmen toimipisteen eläinlääkäri Reetta 
Lehtinen. Vesiviljelylaitosten toiminta ja kirjanpito tarkastetaan vuosittain AVIn 
ohjeistuksen mukaan, käynnit raportoidaan AVIin.  
 
Vesiviljelylaitosten kalanäytteet otetaan ja laitostarkastukset tehdään EU:n hy-
väksymien VHS-ohjelmien (rajoitusalueilla), lisävakuusohjelmien (BKD; IPN; 
SVC ja Gyrodactylus salaris -taudit) sekä osittain riskiperusteisuuden mukai-
sesti. 
Laitoksia valvova kunnaneläinlääkäri kartoittaa alueensa laitosten mahdolliset 
riskiperusteet ja tiedottaa niistä läänineläinlääkäreitä. Tarkastuksissa tarkoi-
tuksena on valvovan eläinlääkärin perehtyminen laitoksen toimintaan ja sen 
riskeihin erityisesti laitoksen laatiman omavalvonnan kuvauksen avulla. Laitos-
ten omavalvonta tarkastetaan ja sitä kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa. 
Laitosten terveysvalvonnasta vastaavaa eläinlääkäriä koulutetaan säännölli-
sesti.  
 
Tarkastuksissa käytetään Eviran tarkastusta varten suunnittelemaa lomaketta, 
jonka kopion valvonnan tehnyt kunnaneläinlääkäri toimittaa aluehallintoviras-
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toon ja Eviraan. Aluehallintovirasto seuraa ja ohjaa tarkastusten ja näyt-
teenoton toteutumista. 
 
 

6.5  Eläinten keinollinen lisääminen  
 

Aluehallintovirasto hyväksyy hakemuksesta nautojen, sikojen, hevosten, 
lampaiden ja vuohien spermankeräysasemat, spermavarastot, alkiontuotan-
to- ja alkionkeräysryhmät sekä sperman keräysasemille toimitettavien eläin-
ten karanteenit, mikäli niiden tilat ja toiminta täyttävät säädösten asettamat 
vaatimukset. Aluehallintovirasto lähettää hyväksymisen tiedoksi Eviraan. Evi-
ra rekisteröi hyväksytyt asemat, varastot ja ryhmät ja tiedottaa niistä toimijoil-
le ja muiden jäsenvaltioiden viranomaisille lainsäädännön (neuvoston direktii-
vi 92/65/ETY ja komission päätös 2009/712/EY) mukaisesti.  
 
Kunnaneläinlääkäri valvoo karanteeneja, sperman keräysasemia, alkioiden 
keräysryhmiä, alkioiden tuotantoryhmiä sekä spermavarastoja ja suorittaa 
niissä säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että ne täyttävät hyväk-
symiselle säädetyt edellytykset ja että toiminnalle säädettyjä vaatimuksia ja 
hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja noudatetaan. Valvonnan tulokset 
raportoidaan Eviralle vuosittain. 
 
Kainuussa toimii yksi oriasema, jolla kerätään spermaa kotimaan kauppaa 
varten ja keinosiemennetään tammoja. Koska aseman toiminta on pienimuo-
toista, tarkastetaan sen toiminta joka kolmas vuosi. Aseman toimintaa valvoo 
valvontaeläinlääkäri. Oriasema on tarkastettu vuonna 2015. 
 

6.6  Muu eläintautivalvonta 
 

Evira pyytää vuosittain seurantanäytteiden ottamista erillisen suunnitelman 
mukaan. Näytteenottopyynnöt tulevat kuntaan yleensä aluehallintoviraston vä-
lityksellä. Valvontaeläinlääkäri on ilmoitettu aluehallintovirastoon näytteenot-
toon liittyväksi yhdyshenkilöksi, joka ottaa näytteet itse tai toimittaa pyynnön 
praktikkoeläinlääkärille. Näytteenotosta vastaava eläinlääkäri toimittaa vaadi-
tut tiedot läänineläinlääkärille määräajassa. 

  
Mikäli Kainuun alueella järjestetään eläinnäyttelyitä, tehdään niihin liittyvät tar-
kastukset aluehallintoviraston määräyksen perusteella Eviran julkaiseman oh-
jeen mukaan. 
   
 
 
 
 

7. ELÄINTEN LÄÄKITSEMISEN VALVONTA 
 

Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014; lääkitsemislaki) astui voimaan 
1.12.2014. Lääkitsemislain mukaisia viranomaisia ovat maa- ja metsätalous-
ministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, aluehallintovirastot sekä kun-
naneläinlääkärit aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti eläinten pitopai-
koissa. 
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Kaikki kunnaneläinlääkärit seuraavat asiasta annettavaa tiedotusta. Kunnan-
eläinlääkärit opastavat tuottajia tilakäyntien ja terveydenhuoltokäyntien yhtey-
dessä säädöksiin liittyvissä asioissa. Tärkein uusien säädösten mukanaan 
tuoma muutos on terveydenhuoltosopimuksen tehneen eläinlääkärin laajempi 
oikeus luovuttaa lääkkeitä sopimustilalleen tietyin ehdoin. Terveydenhuoltoso-
pimuksen tehnyt eläinlääkäri valvoo lääkkeiden käyttöä tiloilla ja hänen tulee 
kieltäytyä luovuttamasta lääkkeitä tilalle, mikäli kaikki asetukseen kirjatut eh-
dot eivät täyty.  
 
Vuoden 2017 aikana tullaan toteuttamaan AVI:n määräyksestä tallien lääkkei-
den käytön ja lääkekirjanpidon tarkastus muutamilla ilmoituksenvaraisilla tal-
leilla. Tarkastettavat tallit valitaan riskinarvioinnin perusteella. Valvonnat teh-
dään ilmoituksenvaraisen tallin eläinsuojeluvalvonnan yhteydessä. 
 

 
8. SISÄMARKKINAKAUPPA, VIENTI JA TUONTI 

8.1  Sisämarkkinatuonti 
 
Aluehallintovirasto ja ne kunnaneläinlääkärit, jotka käyttävät TRACES-
järjestelmää, seuraavat saapuvia eriä järjestelmästä. Kunnaneläinlääkäri voi 
tehdä saapuvan erän tarkastuksen joko aluehallintoviraston määräyksestä tai 
omasta aloitteestaan. Virkaeläinlääkäri raportoi sisämarkkinatuontierille teke-
mänsä tarkastukset TRACES- järjestelmään täyttämällä terveystodistuksen 
valvontaosion. Virkaeläinlääkärin on aina ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos epäi-
lee alueellaan olevan laittomasti tuotuja eriä. Näissä tapauksissa ollaan aina 
yhteydessä aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin ja pyydetään lisäohjeita. 
Läänineläinlääkäri auttaa tarvittaessa myös TRACES-järjestelmän käytössä. 
Sisämarkkinatuonti on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
alueella tällä hetkellä kohtalaisen harvinaista.  

 

8.2  Sisämarkkinavienti 
 

Kunnaneläinlääkäri tarkastaa lähetyksen ennen vientiä Eviran ohjeen mukai-
sesti ja laatii tarkastuksen perusteella kyseisen eläinlajin ja tuotteen tiedot si-
sältävän terveystodistuksen TRACES-järjestelmässä. Läänineläinlääkäriltä 
kysytään tarvittaessa ohjeita. Kainuussa sisämarkkinavientiä on ollut mm. elä-
vien kalanpoikasten vienti Ahvenanmaalle paperitodistuksilla tai elävän mädin 
vienti Ruotsiin sähköisesti TRACES -järjestelmää käyttäen. 
 

8.3  Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin  
 

Vientitodistuksia kirjoitettaessa käytetään aina Eviran hyväksymiä todistus-
pohjia tai jos niitä ei ole, pyydetään Eviralta vientiin liittyvät ohjeet. Kohde-
maan vaatimusten selvittämisestä vastaa viejä. Kainuussa vientiä EU:n ulko-
puolisiin maihin on ollut mm. elävien kalanpoikasten vienti Venäjälle. 
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8.4 Tuonti EU:N ulkopuolelta ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus 
 

Kolmansista maista tuotavat eläimet ja eläinperäiset tuotteet saapuvat Suo-
meen aina eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta ja aiheuttavat vain 
poikkeustapauksissa toimenpiteitä paikallistasolla. Sellaisissa tapauksissa, 
jossa aluehallintovirasto ilmoittaa kuntayhtymän alueelle tulleen kolmansista 
maista eläin- tai tuote-eriä, joissa on syytä epäillä eläintautiriskiä tai laitonta 
maahantuontia, toimitaan läänineläinlääkäreiden ohjeiden mukaan. Keskinäi-
sellä työnjaolla järjestetään toimenpiteisiin riittävä resurssi. 

 
 
9. ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA 
 

Eläinten hyvinvoinnin valvonnalla tarkoitetaan eläinsuojelulainsäädännön val-
vontaa. 
 
Pääosan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella tehtä-
västä eläinsuojeluvalvonnasta tekee valvontaeläinlääkäri Aila Rauatmaa. val-
vontaeläinlääkärin työajasta 65 % on varattu eläinsuojelutehtävien hoitoon. 
Eläinsuojelutarkastuksen tekeminen on kuvattu eläinlääkintähuollon laatukäsi-
kirjassa. 
 
Kaikista tehdyistä eläinsuojelutarkastuksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, 
jonka tiedot tallennetaan Digian tarkastaja-tietojärjestelmään. Mikäli tarkastuk-
sen tekee joku muu kuin hygieenikko- tai valvontaeläinlääkäri, lähettää tarkas-
tuksen tehnyt eläinlääkäri tiedon tarkastuksesta ja sen tuloksesta sekä tarvit-
taessa kopion tarkastuspöytäkirjasta valvontaeläinlääkärille, joka kirjaa tarkas-
tuksen digiaan. Alkuperäiset tarkastuskertomukset kukin tarkastuksen tehnyt 
eläinlääkäri säilyttää omassa arkistossaan mahdollisia jatkotoimia varten. Tar-
kastuksen tehnyt eläinlääkäri lähettää kopion tarkastuspöytäkirjasta aluehallin-
tovirastoon. Mikäli eläinlääkäri epäilee, että eläinsuojelulainsäädäntöä on ri-
kottu, hän on velvollinen tekemään asiasta ilmoituksen paikalliselle poliisille. 
Tarkastuksissa annettuja määräaikoja voidaan seurata Digian avulla. Annettu-
jen määräysten toteutumista seurataan uusintatarkastuksilla. Uusintatarkas-
tukset pyritään tekemään mahdollisimman pian määräajan umpeuduttua.  
 
Hankalissa tai pitkittyneissä eläinsuojelutapauksissa kohde voidaan siirtää 
AVI:n läänineläinlääkärin hoidettavaksi, jolloin kohteessa tehtävät tarkastukset 
tekee AVI:n eläinlääkäri yhdessä paikallisen kunnaneläinlääkärin tai valvonta-
eläinlääkärin kanssa. AVI:n eläinlääkärit myös neuvovat ja ohjaavat eläinsuo-
jelutarkastusten teossa.  
 
Eläinsuojelulain 44 §:n mukaisissa kiiretoimenpiteissä eläimille voidaan hank-
kia hoitoa muualta tai hoitaja taikka rehua tai muita eläimen hyvinvoinnin kan-
nalta välttämättömiä aineita taikka, jos se ei ole mahdollista tai tarkoituksen-
mukaista, eläin voidaan lopettaa tai toimittaa teurastettavaksi taikka myydä 
huutokaupalla tai muuten käyvästä hinnasta. Pieneläinten osalta voidaan Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella järjestää hoitoa niis-
sä löytöeläinhoitoloissa, joiden kanssa kuntayhtymällä on sopimus. Löytö-
eläinhoitoloiden yhteystiedot ovat liitteessä 3. Tuotantoeläinten ja hevosten 
osalta on yleensä tarkoituksenmukaista järjestää eläimille hoitaja niiden alku-
peräisessä pitopaikassa. Hoidon järjestämiseksi ollaan yhteydessä alueen lo-
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mituspalveluja järjestäviin yksiköihin Sotkamossa, Ristijärvellä tai Siikalatvalla 
(entinen Vuolijoen kunnan alue). Eläinten hoidosta, rehujen hankinnasta ja 
mahdollisesta myynnistä syntyvän rahaliikenteen hoitamiseksi kuntayhtymällä 
on oma tili. 

 

9.1  Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus 
 
Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus tehdään joko ulkopuolisen ilmianta-
jan ilmoituksen, aluehallintoviraston antaman määräyksen tai muun epäilyn 
perusteella. Pääosan eläinsuojelutarkastuksista tekee valvontaeläinlääkäri, 
mutta kaikilla kunnaneläinlääkäreillä on oikeus ja kiireellisissä tapauksissa 
myös velvollisuus tehdä eläinsuojelutarkastus. Mikäli ilmoitus epäillystä eläin-
suojelurikkomuksesta tulee muille eläinlääkäreille kuin valvontaeläinlääkärille, 
välittävät he tiedon välittömästi valvontaeläinlääkärille tai sopivat itse tarkas-
tuksen tekemisestä. Tarkastuksen tekee eläinlääkäri, joka ei ole asiakassuh-
teessa kyseiseen eläimenomistajaan. Poikkeuksen tästä voi joutua tekemään 
virka-ajan ulkopuolella päivystävä eläinlääkäri. Praktikkoeläinlääkärit tekevät 
eläinsuojelutarkastukset valvontaeläinlääkärin ollessa poissa tai estyneenä. 
Virka-ajan ulkopuolella kiireiset eläinsuojelutehtävät jäävät poliisin tai vir-
kasuhteessa olevan päivystävän eläinlääkärin hoidettavaksi.  
 
Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus pyritään mahdollisuuksien mukaan 
tekemään ennalta ilmoittamatta.  

 

9.2  Luvan- ja ilmoituksenvaraisen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus 
 
Eläinsuojelulain mukaisia ilmoituksenvaraisia kohteita ovat hevostallit, koira-
tarhat, eläinkaupat ym. ammattimaisesti tai muuten laajassa mitassa eläinten-
pitoa harjoittavat toimijat sekä riistanhoidolliset tarhat ja lihan, munien ja sii-
toseläinten tarhat. Myös turkistarhojen on tehtävä ilmoitus lopetustoiminnas-
taan. Ilmoitus tehdään aluehallintovirastoon. Kainuun alueella ilmoituksenva-
raisia kohteita on noin 50. 
Valvontaeläinlääkäri tarkastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän alueella toimivat ilmoituksenvaraiset kohteet säännöllisesti. Hevostalli-
en tarkastustiheys määritellään riskinarvioinnin perusteella joko 1, 2 tai 3 vuo-
den välein tapahtuvaksi. Riskinarviointi tehdään aluehallintoviraston laatimaa 
lomaketta käyttäen tallin tarkastuksen yhteydessä. Muut kohteet pyritään tar-
kastamaan aluehallintoviraston ohjeen mukaan vuosittain. Tarkastuksesta 
tehdään tarkastuskertomus ja se kirjataan Digian tarkastaja-tieto-
järjestelmään ja kopio tarkastuskertomuksesta lähetetään aluehallintoviras-
toon.  
 
Uutena valvontakohteena vuodesta 2015 lähtien ovat tulleet turkistarhojen lo-
pettamiskäytäntöjen tarkastaminen. Kainuussa lopetustoimintaa harjoittavia 
tarkastettavia turkistarhoja on 5. Tarhojen tarkastustiheys määräytyy riskinar-
vioinnin perusteella.  
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9.3  Eläinsuojelulain 48 § mukainen selvitys 
 
Evira ja AVI voivat määrätä virkaeläinlääkärit suorittamaan selvityksiä ja tutki-
muksia sellaisissa eläintenpitoyksiköissä, joissa pidetään eläimiä elinkeinon-
harjoittamisen tarkoituksessa. Vuosina 2014-16 on PSAVI:N määräyksestä 
Kainuun alueella tehty eläinsuojelulain 48§ mukainen selvitys 1 -11 lihanauta-
kasvattamossa vuosittain. Selvitysten tekeminen tulee jatkumaan. 

 
 
10. ELÄIMISTÄ SAATAVAT SIVUTUOTTEET 
  

Uusi laki eläimistä saatavista sivutuotteista astui voimaan vuonna 2015. Sivu-
tuotevalvonta on muuttunut toimijalle maksulliseksi vuoden 2016 alusta alka-
en.  

 
Sivutuotevalvonta toteutetaan Eviran vuosittain laatiman sivutuotevalvontaoh-
jelman mukaan avi:n ohjauksessa. Vuoden 2017 painopistealueita ovat val-
vonnassa havaitut puutteet ja niiden korjaaminen, turkiseläinten ruhojen lajin-
sisäinen kierrätys sekä tiloilla kuolleiden ja lopetettujen lampaiden hävittämi-
nen.  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä sivutuotteiden valvon-
nasta on vastannut hyvinvointieläinlääkäri, mutta vuoden 2017 aikana valvon-
ta siirtyy hygieenikkoeläinlääkärille. Tarkastuksia tekee myös Puolangan prak-
tikkoeläinlääkäri.  
 

10.1 Sivutuotteita käyttävät toimijat 
 

Alueella toimii tällä hetkellä kolme turkistarhan yhteydessä olevaa hyväksyttyä 
tilarehustamoa. Tilarehustamot on tarkastettu vuonna 2015. Kajaanissa toimii 
yksi pieneläintuhkaamo. Eviran valvontaohjelman mukaan tuhkaamo tarkaste-
taan vuonna 2017. 
 
Aloitettaessa käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläin-
ten ruokintaan (haaskatoiminta), on toiminnasta tehtävä ilmoitus kunnaneläin-
lääkärille, jonka alueella haaskaa aiotaan pitää. Haaskapaikan tiedot viedään 
Eviran ylläpitämään pitopaikkarekisterin yhteydessä olevaan haaskarekiste-
riin. Ilmoitus sivutuotteiden käyttämisestä haaskapaikalla tulee tehdä kuukau-
sittain. Vuoden 2016 lopussa kuntayhtymän alueella oli 98 rekisteröityä haas-
kapaikkaa, joista 32 oli tehnyt vuoden 2016 aikana käyttöilmoituksen (tilanne 
marraskuun lopussa).  
  
Haaskojen käytön valvomiseksi tehdään haaskailmoitusten seurantaa ja tar-
kastetaan suurimmat, yli 5000 kg sivutuotteita käyttävät haaskaruokintapaikat 
joka 3. vuosi. Haaskojen valvontaa tehdään yhteistyössä kuntien ympäristön-
suojeluviranomaisten sekä rajavalvontaviranomaisten ja poliisin kanssa. 
Haaskanpitoon on vuodelle 2017 voimaantuleviksi kaavailtu voimakkaita rajoi-
tuksia lausunnolla olevan metsästyslain nojalla. 
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10.2 Sivutuotteiden hautaaminen 
 

Kokonaisten märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen, koti-
teurastuksen sivutuotteiden ja teurastuspaikoista peräisin 2 ja 3 sivutuotteiden 
hautaaminen on sallittua ns. syrjäisillä alueilla. Kokonaisten märehtijöiden ja 
kotiteurastuksen sivutuotteiden osalta Suomussalmi, Puolanka, Hyrynsalmi, 
Kuhmo ja Ristijärvi kuuluvat syrjäiseen alueeseen ja Paltamo, Kajaani ja Sot-
kamo kuuluvat ns. keräilyalueeseen. Keräilyalueella kuolleet märehtijät ja koti-
teurastuksen sivutuotteet on toimitettava raatokeräilyyn, poikkeuksena kuol-
leena syntyneet vasikat. Alle 12 kk ikäisen naudan saa myös viedä haaskaksi. 
Muiden sivutuotteiden osalta koko Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän alue on ns. syrjäistä aluetta. Myös hevosten hautaaminen on sallit-
tua. Toimijan on pidettävä kirjaa hautaamistaan tuotantoeläinten ruhoista ja 
kotiteurastuksen sivutuotteista. Hautaamisia seurataan tuottajien eläinrekiste-
reihin tekemissä ilmoituksissa havaittujen epäkohtien perusteella ja syrjäisillä 
alueilla hautaamisten kirjanpitoja tarkastetaan pistokoeluontoisesti muiden 
tarkastusten tai tilakäyntien yhteydessä. Tarkastukset painotetaan suurimmille 
nauta- ja lammastiloille.  
 

 
11. TÄYDENTÄVÄT EHDOT  
 

Täydentävien ehtojen valvonta kuuluu aluehallintoviraston vastuulle.  Mikäli 
kunnan viranhaltijan tekemässä perustarkastuksessa havaitaan mahdollisia 
täydentävien ehtojen indikaattorien laiminlyöntejä, on tästä välitettävä tieto 
aluehallintovirastolle mahdollisimman nopeasti. Kaikista eläinsuojelutarkas-
tuspöytäkirjoista lähetetään kopio PSAVI:in kahden viikon kuluessa samoin 
kuin niistä alkutuotantotilojen hygieniatarkastuspöytäkirjoista, joissa havaitaan 
puutteita. 
 

 
12.   ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Kainuun maakunnan alueella eläinlääkäripalveluista vastaa Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymän eläinlääkintähuollon vastuualue. Eläinlää-
kintähuolto kuuluu sosiaali- ja terveystoimialaan ja ympäristöterveydenhuollon 
tulosalueeseen. Kuntayhtymään kuuluvat kunnat ovat Hyrynsalmi, Kajaani, 
Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi ja erillisjäsenenä ympä-
ristöterveydenhuollon osalta Puolanka.  
 

12.1  Peruseläinlääkäripalvelu 
 

Kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläin-
lääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisö-
jen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Muita koti-
eläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, 
jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella. 

 
Kaikkia kunnan alueella pidettäviä hyötyeläimiä varten kunnan on kuitenkin 
järjestettävä arkipäivisin virka-aikana eläinlääkärin käynnin eläintenpitopaikas-
sa mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu.  
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Kainuun alueella peruseläinlääkäripalveluja on pääsääntöisesti pystytty tar-
joamaan myös vapaa-ajan asuntojen omistajille ja lomailijoille. 

 

12.2  Palvelun sisältö  
 

Peruseläinlääkäripalvelua tulee valtakunnallisen ohjelman mukaan suunnata 
ennen kaikkea ennaltaehkäisevään toimintaan eläinten terveyden ja hyvin-
voinnin ylläpidossa ja edistämisessä. Eri kotieläimille suoritettavat terveystar-
kastukset kuuluvat peruseläinlääkäripalveluun. Rokotukset, loishäädöt, kisso-
jen sterilisaatiot ja kastraatiot sekä koirien kastraatiot ovat normaalia perus-
eläinlääkäripalvelua kuten myös märehtijöiden, sikojen ja hevosten hedelmäl-
lisyyteen liittyvät tarkastukset ja hoidot.  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä peruseläinlääkäripalve-
luja kaikille kotieläimille tarjoavat kaikki praktikkoeläinlääkärit. Kaikilla vas-
taanotoilla huolehditaan sinne tuotujen luonnonvaraisten eläinten lopetuksesta 
eläinsuojelullisista syistä. Luonnonvaraisten eläinten lopettamisesta syntyneet 
kulut kunta voi laskuttaa aluehallintovirastolta eläinlääkintähuollon määrära-
hasta. Peruseläinlääkäripalveluja pidemmälle meneviä palveluita tarjotaan 
pieneläimille Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen vastaanotoilla, joiden va-
rustelutaso on muita vastaanottoja korkeampi ja käytössä on avustavaa henki-
lökuntaa. Perustasoa pidemmälle vietyä palvelua tarvitaan, koska yksityisiä 
palveluntarjoajia on alueella vähän.  
 
Maksutonta puhelinneuvontaa järjestetään kaikilla vastaanotoilla arkisin tiet-
tyinä kellonaikoina sekä kiireellisissä tapauksissa virka-aikana. Puhelinajoista 
tiedotetaan vastaanottojen puhelinvastaajissa sekä kuntayhtymän internetsi-
vuilla. Virka-ajan ulkopuolella käytössä on maksullinen keskitetty yhteydenot-
topalvelu. 
 

12.3 Tuotantoeläinten terveydenhuolto 
 
Tuotantoeläinten terveydenhuollosta vastaavat praktikkoeläinlääkärit.  Alueella 
ei ole yksityistä terveydenhuollon palveluja tarjoavaa eläinlääkäriä. Tilat voivat 
solmia terveydenhuoltosopimuksen haluamansa eläinlääkärin kanssa kuntara-
joista riippumatta. Terveydenhuollon tilakäynnin voi tehdä muukin kuin sopi-
muksen tehnyt eläinlääkäri. Eläinlääkärit sopivat keskinäisellä työnajolla tila-
käynneistä omistajan toiveet huomioiden, niin että työt eivät ruuhkaudu. Ter-
veydenhuoltokäynteihin sovelletaan samaa subventiota kuin sairaskäynteihin. 
 
Nasevassa on nautatilojen terveydenhuoltosopimuksia 190 kpl (tilanne mar-
raskuussa 2015) eli noin 46 prosenttia alueen nautatiloista on solminut ter-
veydenhuoltosopimuksen. Terveydenhuollon tilakäynneistä on 90 % tehty ter-
veydenhuoltosopimuksen edellyttämällä tiheydellä. Osa toteutumattomista 
terveydenhuoltokäynneistä johtuu esim. tilan lopettamissuunnitelmista. Sikati-
loista 100 prosenttia kuuluu Sikavaan eli on solminut terveydenhuoltosopi-
muksen. 
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12.4  Yksityinen palveluntarjonta 
 
Yksityisiä eläinlääkäreitä ja eläinlääkäriasemia on Kainuussa vähän ja ne hoi-
tavat pääasiassa pieneläimiä ja ovat avoinna pääasiassa arkipäivisin. Kajaa-
nissa toimii yksi klinikka, jossa työskentelee 3 - 5 eläinlääkäriä. Kuhmossa on 
yksi yksityinen eläinlääkäri. Kainuussa toimivat yksityiset palveluntarjoajat ei-
vät ole olleet halukkaita osallistumaan päivystykseen.  
 

12.5  Kiireellinen eläinlääkärinapu 
 
Kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua kaikkia alueellaan vaki-
naisesti tai tilapäisesti olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokauden aikoina. 
 
Kiireellisen eläinlääkärinavun tavoitteena on ensiaputyyppinen toiminta, jolla 
pyritään hoitamaan eläimen henkeä ja hyvinvointia uhkaavat tapaukset ja 
varmistamaan, että potilaan tila ei kohtuuttomasti heikkene sen odottaessa 
virka-aikana annettavia palveluja. 

  
Kaikki alueen praktikkoeläinlääkärit tarjoavat kiireellistä eläinlääkäriapua virka-
aikana. Töitä voidaan joustavasti jakaa alueella resurssitilanteen mukaan. 
Esimerkiksi pieneläimiä voidaan ohjata eteläisessä osassa aluetta Kajaaniin ja 
Pohjoisessa Suomussalmelle, joissa on laajempi välineistö ja pieneläinhoitaja 
avustamassa toimenpiteissä.   
 
 

12.5.1 Suur- ja pieneläinpäivystys   
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alue on jaettu kahteen 
päivystyspiiriin. Pohjoiseen päivystyspiiriin kuuluvat Hyrynsalmi, Paltamo, 
Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi. Eteläiseen päivystyspiiriin kuuluvat Ka-
jaani, Kuhmo ja Sotkamo. Päivystykset ovat joko sekapäivystystä, eli päivystä-
jä hoitaa alueellaan sekä suur- että pieneläinten sairastapaukset tai päivystä-
jien niin halutessa on päivystys eriytetty suur- ja pieneläinpäivystykseksi. Täl-
löin alueella toimii kerralla yksi suureläin- ja yksi pieneläinpäivystäjä. Järjestely 
on toteutettu keskitettyä yhteydenottopalvelua käyttäen. Päivystysten eriyttä-
minen helpottaa päivystysvuorojen jakamista etelä- ja pohjoisen alueen päi-
vystäjien kesken tasapuolisesti. Täysin eriytetty suur- ja pieneläinpäivystys 
vaatisi toteutuakseen lisää henkilöresursseja tai yksityisen sektorin osallistu-
misen päivystykseen. Yksityisillä eläinlääkäripalvelujen tarjoajilla ei ole toistai-
seksi ollut halukkuutta eikä valmiuksia osallistua päivystystoimintaan. Päivys-
tysaikaan ei eläinlääkäreillä ole käytettävissään avustajaa. 
 
  

12.5.2 Keskitetty yhteydenottopalvelu 
  

Virka-ajan ulkopuolella asiakkaiden yhteydenotot on keskitetty yhteen maksul-
liseen puhelinnumeroon. Soittaessaan palveluun asiakas valitsee oman alu-
eensa eläinlääkärin, jolle puhelu yhdistyy. Eläinlääkäri aktivoi palvelun ennen 
päivystyksen aloittamista. Asiakkaiden yhteydenottojen keskittämistä myös 
virka-aikana yhteen numeroon on harkittu, mutta toistaiseksi muutosta ei ole 
koettu tarkoituksenmukaiseksi. Virka-aikana yhteydenotot ovat maksuttomia.  
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12.6  Saatavuus- ja laatutavoitteet 
 
Tavoitteena on, että kiireellistä eläinlääkäriapua tarvitseva saa sitä 24 tuntia 
vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Työjärjestelyillä on onnistuttu paran-
tamaan ajanvarausperusteisen palvelun saatavuutta. Praktikkoeläinlääkäreillä 
on mahdollisuus keskinäisillä sopimuksilla järjestää aikaa ajanvarausperustei-
seen työhön (esim. terveydenhuolto), jolloin naapurialueen kollega tai yhteis-
vastaanotoilla Kajaanissa ja Sotkamossa toinen praktikko hoitaa kiiretapauk-
set. Kuntayhtymän subventioilla turvataan se, ettei palvelun hinta muodostu 
esteeksi työnjaolle.  
 
 

12.6.1 Ajanvaraus 
 

Jokainen vastaanotto hoitaa omat ajanvarauksensa. Kajaanissa, Sotkamossa 
ja Suomussalmella ajanvarauksesta vastaavat pääasiassa pieneläinhoitajat. 
Muissa toimipisteissä eläinlääkäri hoitaa ajanvarauksen. Virka-aikana asiak-
kaalla on periaatteellinen mahdollisuus valita eläinlääkäri, jonka palveluksia 
hän haluaa käyttää. Töitä joudutaan kuitenkin jakamaan resurssien mukaan. 
 

 
 12.6.2 Saatavuus  
 

Valtakunnallisen ohjelman tavoitteena eläinlääkäripalvelujen saatavuudelle on 
että ei- kiireellinen vastaanottoaika tulisi pystyä tarjoamaan viikossa, ei kiireel-
linen terveydenhuoltokäynti, massatyö tai leikkaus kolmessa viikossa (loma-
aikana kuudessa viikossa) ja pääosan asiakkaista tulisi saada palvelu 50 km 
säteellä. 
 
Kiireellisen hoidon osalta valtakunnallinen tavoite on hoitaa kolmen tunnin si-
sällä 90 % tapauksista, 90 % tapauksista matka tilalle tai asiakkaan matka 
vastaanotolle tulisi olla alle 100 km. Matkojen osalta valtakunnallisessa ohjel-
massa on annettu mahdollisuus poiketa suosituksista mm. Kainuussa. Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä valtakunnalliset tavoitteet 
saatavuudelle toteutuvat, paitsi matkojen osalta joidenkin äärialueilla asuvien 
asiakkaiden kohdalla. 
 

12.7  Toimitilat 
 
Kainuun sote –kuntayhtymän eläinlääkintähuollon toimitiloja on Hyrynsalmella, 
Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa, Puolangalla, Sotkamossa ja Suomus-
salmella sekä Vuolijoella. Praktikkoeläinlääkärit työskentelevät kunnilta vuok-
ratuissa toimitiloissa. Suurten välimatkojen vuoksi ei ole nähty mielekkääksi 
yhteisvastaanoton perustamista. 
 
Parhaiten varustellut tilat ovat Kajaanissa. Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelu-
tarkastaja on tarkastanut kaikki vastaanottotilat vuosina 2012 - 1013. Tarkas-
tuksissa havaitut puutteet on korjattu. Toimitilat ja niiden varustus ovat pää-
osin valtakunnallisen ohjelman suositusten mukaisia. 
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12.8  Välineresurssit 
 
Kaikista toimipisteistä tai ainakin yhteistoiminta-alueelta löytyvät suureläin-
praktiikkaan tarvittavat välineet. Kajaanista, Sotkamosta ja Suomussalmelta 
löytyy näiden lisäksi kattava välineistö pieneläinpraktiikkaan, mm. röntgenlait-
teet ja verinäyteanalysaattorit. Varustetaso kaikkien toimipisteiden osalta on 
käyty läpi vuoden 2015 aikana ja vuosien 2015 - 2016 aikana tehdään tarvit-
tavat hankinnat jotta toimipisteet täyttävät valtakunnallisen ohjelman suosituk-
set. 
 
Eläinlääkintähuollolla ei ole käytössä yhteistä tietojärjestelmää. Praktiikkaoh-
jelmistoja on käytössä useita erilaisia.  

  

12.9  Ostopalvelut 
 
Eläinlääkintähuollolla ei toistaiseksi ole ostopalvelusopimuksia. 
 

12.10  Perustason ylittävät palvelut 
  

Kaikissa vastaanottopisteissä tarjotaan peruseläinlääkäripalvelut. Perustason 
ylittäviä palveluita tarjotaan pieneläimille Kajaanin, Sotkamon ja Suomussal-
men vastaanotoilla praktikkoeläinlääkärien resurssien antaessa myöten.  
 

  
12.10.1  Erikoiseläinlääkäripalvelut 
 

Erikoiseläinlääkäripalveluita tarjoavat erikoistuneet eläinlääkärit. Tällä hetkellä 
kuntayhtymässä toimii kaksi erikoiseläinlääkäriä: Jyrki Lappalainen ja hyvin-
vointieläinlääkäri Aila Rauatmaa, jotka ovat tuotantoeläinten terveyden- ja sai-
rauden hoidon erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittaneita eläinlääkäreitä. 
 

 
12.10.2  Remissiomahdollisuudet 
 

Pieneläimiä ja hevospotilaita ohjataan lähialueen klinikoille tapauskohtaisesti. 
Sopimusta remissiopalveluista ei ole tehty minkään klinikan kanssa. Pien-
eläinpotilaita lähetetään pääasiassa Kajaanin, Oulun ja Kuopion yksityisille 
eläinklinikoille sekä Joensuuhun kaupungineläinlääkärille. Hevosia ohjataan 
useimmiten Ouluun ja Kiuruvedelle yksityisille hevosklinikoille. Yleensä eläin-
lääkäri ottaa ensin yhteyttä remissiopaikkaan. 
 
 

12.10.3  Laboratoriopalvelut 
 
Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta loppui vuoden 2014 lo-
pussa. Savo-karjalan ympäristölaboratoriolla on näytteiden vastaanottopiste 
Kajaanissa Tehdaskadulla.  
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Eläinlääkärit huolehtivat itse potilaittensa diagnostisten näytteiden lähettämi-
sen joko kaupallisiin laboratorioihin tai eläintautiepäilyissä Eviran laboratorioi-
hin.  
 
Näytteitä lähetettäessä käytetään Postin, Matkahuollon ja Eviran pakkausoh-
jeita. Näytteitä lähetetään Eviran laboratoriohin sekä Matkahuollon että Postin 
välityksellä. 
 
Tartuntavaarallista materiaalia lähetettäessä noudatetaan Postin diagnostisten 
näytteiden pakkausohjetta.  
 
Tuottajat lähettävät itse maitonäytteitä Valion aluelaboratorioihin maitoautojen 
mukana sekä postitse kaupallisia Mastest-näytteitä. Myös salmonellanäytteitä  
tuottajat lähettävät postitse valitsemaansa laboratorioon. 
 
 

13.  LAATU 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on laatujärjestelmä, jo-
hon ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmä kuuluu. Eläinlääkintähuollon 
laatujärjestelmä on kehitteillä. Toistaiseksi siihen kuuluu mm. erilaisia valvon-
taan liittyviä työohjeita. 

13.1  Auditointi 
 

Ympäristöterveydenhuollolle tehdään laatujärjestelmän mukaisia sisäisiä arvi-
ointeja säännöllisesti. 

13.2  Palautteen käsittely 
 

Kainuun sote –kuntayhtymässä on käytössä jatkuva asiakaspalautejärjestel-
mä. Eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö käy läpi tulokset ja esittelee ne 
eläinlääkintähuollon kokouksissa. Tulokset analysoidaan ja tarvittavat kehit-
tämistoimenpiteet tehdään suunnitelmaksi. 
 

13.3  Valitusten käsittely 
 
Asiakasvalitukset ottaa vastaan eläinlääkintähuollon vastuualueen päällikkö. 
Kaikista korvauspyynnön sisältävistä asiakasvalituksista pyydetään lausunto 
eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalta. Ennen lausunnon pyytämistä voi-
daan pyytää vastine eläinlääkäriltä, jota asia koskee tai jättää selvitysten pyy-
täminen arviolautakunnan tehtäväksi. Muut asiakasvalitukset kirjataan ylös ja 
esimies käy asian läpi asianosaisen työntekijän ja asiakkaan kanssa. 
 
Sote-kuntayhtymä on laatinut 18.03.2014 yhteenvedon 1.1.2014 alkaen voi-
massa olevasta Kainuun sote-kuntayhtymän vakuutusturvasta ja korvausten 
hakuohjeista. Kuntayhtymän toiminta on vakuutettu julkisyhteisön vastuuva-
kuutuksella sen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, johon se voi joutua 
ulkopuoliselle tai omalle työntekijälle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta 
sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetusta varallisuusvahingosta. Vakuu-
tusmäärä henkilö, esine ja tuotevastuuvahingoissa on 2 M€ ja varallisuusva-
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hingot julkista valtaa käytettäessä 100 000 €. Vakuutuksen omavastuu on 
500 €. 
 

13.4  Toiminnan kehittäminen 
 
Suunnitelmaa päivitettäessä otetaan huomioon asiakaspalautteen, valitusten 
ja aluehallintoviraston tarkastusten ja auditointien perusteella kehittämistä 
vaativat seikat. Kehittämiskohteista pidetään kirjaa ja niiden toteutumista seu-
rataan.  
 

 
14.  SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 
 

Eläinlääkintähuollon suunnitelma päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kolmen vuoden välein. Suunnitelmaa päivittäessä huomioidaan edellisen 
suunnitelman toteutumisen arviointi, aluehallintoviraston antama palaute sekä 
muilla tavoin kertynyt palaute kehittämistarpeista. 

 

14.1  Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi 
 

Eläinlääkäripalvelujen käytöstä tilastoidaan vuosittain sairaskäyntien ja pien-
eläinvastaanottokäyntien määrät virka-aikana ja päivystysaikana. Lisäksi kerä-
tään tiedot tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä, eläintautivalvontakäynneistä, 
eläinten hyvinvoinnin valvontakäynneistä ja sivutuotteiden käytön valvonta-
käynneistä. Tilasto liitetään valvontasuunnitelman toteumaraporttiin ja toimite-
taan vuosittain Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. 

  

14.2  Muu raportointi 
 

Elintarvikeketjun valvonnan toteutumisesta raportoidaan Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastoon vuosittain VASU-raportoinnilla. 

 
Aluehallintovirastolle tehtävästä raportoinnista eläintautien ja eläinsuojeluasi-
oiden osalta vastaa se eläinlääkäri, joka on asiaa hoitanut. Asiakirjat on toimi-
tettava aluehallintovirastoon viivytyksettä. 

 
 Muita asiakirjoja ovat esimerkiksi: 

1) eläinsuojelutarkastuskertomukset/päätökset 
2) terveysvalvontaan liittyvät käynnit 
3) tautiepäilyt 
4) eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan työt, joista kunta laskuttaa 

valtiota 
5) muut viranomaisten pyytämät vuosiyhteenvedot ym. 
6) terveysvalvontaohjelmien liittymisasiakirjat 
7) vastustettavien eläintautien hallinnassa tehdyt toimenpiteet 

 
Tiedot kunnan laskutusta varten on toimitettava eläinlääkintähuollon toimis-
toon kuukausittain. 









       
 
 
 
 
 
LÖYTÖELÄINTEN HOITOTARHAT 
 
 

 
Alue 

 

 
Hoitotarhan pitäjä 

 
Osoite 

 
Puh. 

 
Sähköposti 

Kajaani/ 
Vuolijoki 

Oikarinen Anne 
Juliuksen eläinhotelli 

Sonkajärventie 11   
87100 Kajaani 
 

045 1308049 
 

juliuksen.hotelli@dnainternet.net  

Kuhmo/ 
Sotkamo 

Kilponen Anu 
Pieneläinhoitola Kiantime`s 

Juonnontie 326   
88900 Kuhmo 
 

040 538 2428 
 

kiantimes@kuhmo.net  

Paltamo Koistinen Taisto   Viitostie 100 
88400 Ristijärvi 

050 362 9452 
 

 

Puolanka Kähkönen Terttu ja Pauli 
Puolangan löytöeläintarha 

Vihajärventie 17 
89200 Puolanka 
 

040 5800376 Terttu 
0400 229578 Pauli 

kahkonen.terttu@luukku.com     
kahkonen.pauli@luukku.com 

Ristijärvi Kuvaja Toni ja Rami 
 

Kytkinlehdontie 4 
88400 Ristijärvi 

08 682 707 
050 5243 186 
 

 

Hyrynsalmi 
Suomussalmi 

Manninen Heikki Miilutie 6 
89600 Suomussalmi 

040 5924295 
 

heikki.manninen@pp.inet.fi 
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