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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä ja esittää seuraavat huomiot: 
 

Ympäristöterveydenhuollon toimialan kehittämiseksi on olennaista, että toimiala säilyy yhtenä 
kokonaisuutena. Toimialaa tulisi edelleen kehittää suuremmissa yksiköissä, joissa olisi myös 
enemmän osaamista. Tällöin olisi mahdollista yhdenmukaistaa valvontaa sekä vähentää ja 
keskittää hallintoa. Liitto ei kannata lakiesitystä eikä sitä, että ympäristöterveydenhuollon 
järjestämistehtävä voidaan jakaa osin maakunnan ja osin kunnan kesken.  

 
Ympäristöterveydenhuollon toimialan tulee säilyä yhtenä kokonaisuutena   
 

Ympäristöterveydenhuollon keskeinen tehtävä on väestön ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Tehtävää toteutetaan muun muassa valvonnalla, ohjauksella ja neuvonnalla. 
Toiminta kattaa esimerkiksi eläinten ja ihmisten yhteisten tautien sekä antibioottiresistenssin 
torjunnan, elintarvikkeiden terveydellisyyden ja turvallisuuden valvonnan sekä terveellisen 
elinympäristön turvaamisen.  

 
Toimialalla työskentelee monen alan ammattilaisia, erilaisilla perustutkinnoilla. Henkilöstön 
osaaminen täydentää toisiaan ja tieto siirtyy organisaatiossa jouhevasti. Valvojat kartoittavat mm. 
eläintuotantotiloja, julkisia tiloja ja elintarvikehuoneistoja. Tarkastustehtävissä ja eläinlääkinnässä 
muodostuu hyvä perusnäkemys koko ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentästä.  
 
Työssä on erityisen olennaista tietojen vaihtaminen henkilökunnan kesken, jotta mahdollisiin 



epäkohtiin voidaan puuttua viipymättä. Tavanomaisena esimerkkinä on eläinten hyvinvoinnin ja 
maidontuotannon hygienian tarkastuksen tekeminen parityönä. Tällöin samalla kertaa tulee 
tarkastettua kahden lain; elintarvike- ja eläinsuojelulakien mukaiset toiminnot. Parityöskentely 
lisää myös työntekijän työturvallisuutta. Elintarvikelain mukaisilla alkutuotannon tarkastuksilla 
ilmenee usein epäkohtia eläinten pidossa, jolloin tarkastus voidaan laajentaa koskemaan myös 
eläinten hyvinvointia.  

 
Kohteiden riskinarvioinnissa lääketieteellinen osaaminen ja näkemys tukee päätöksentekoa. 
Kohteita, jossa lääketieteellisestä koulutuksesta on erityisesti hyötyä ovat mm. 
terveydensuojelulain mukaiset asunnot ja muut yleiset tilat ja niiden sisäilman epäpuhtaudet.  

 
Ympäristöterveydenhuollon säilyminen yhtenä kokonaisuutena on ollut toimialan pitkäaikaisen 
kehittämisen ydin. Kokonaisuutena toimintojen välinen synergia voidaan täysimittaisesti 
hyödyntää. 

 
 
Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden tulee rakentua vähintään maakunnan kokoisiin 
yksiköihin 
 

Ympäristöterveyden toiminnan kehittämisen ja henkilöstön osaamisen kannalta liitto ei pidä 
perusteltuna jakaa maakunnan henkilöstöresurssia maakunnan ja kunnan/kuntien kesken.  

 
Ympäristöterveydenhuollon toimialan kehittämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena ovat olleet 
suuremmat ympäristöterveydenhuollon yksiköt. Tavoitteena ovat olleet sekä maantieteellisesti 
laajemmat että henkilöstön määrän suhteen suuremmat yksiköt. Suuremmissa yksiköissä 
voidaan tehostaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan järjestämistä. Myös viranhaltijoiden 
erikoistuminen ja valvonnan johtaminen tehostuvat. Suuremmissa yksiköissä henkilöstön 
osaaminen ja sijaisjärjestelyt voidaan turvata paremmin. Suuremmat yksiköt mahdollistavat myös 
kustannustehokkaat palvelut sekä tehokkaan ja laadukkaan valvonnan. Suuremmat yksiköt 
mahdollistavat myös paremman hallinnollisen osaamisen, tutkimustiedon tehokkaamman 
hyödyntämisen, tiedolla johtamisen ja viranomaistoiminnan kehittämisen vaikuttavammaksi ja 
yhtenäisemmäksi.  

 
Maakuntauudistuksen tavoitteena on muodostaa nykyisistä yhteistoiminta-alueista 18 
maakunnallista yksikköä. Maakunnallisissa yksiköissä vaativien ja laajaan lainsäädäntöön 
perustuvien tehtävien osaava ja tehokas hoito siirtyisi suuremman, edelleen erikoistuvan 
henkilökunnan hoidettavaksi. Liitto ei näe perusteltuna hajottaa ympäristöterveydenhuollon 
kokonaisuutta eikä henkilökuntaa maakunnan ja kunnan kesken. 

 
Laajemmat maantieteelliset toiminta-alueet edistävät asiakkaiden; niin toimijoiden, kuntien kuin 
kuntalaisten yhdenmukaista, tasapuolista ja asiantuntevaa kohtelua. Suuremmat toimintayksiköt 
yhdenmukaistavat valvontaa, hallinnollisten pakkokeinojen käyttöä, toimintatapoja sekä 
valvonnasta perittäviä maksuja 

 
Maakunnan ja kunnan kesken jakautuva toimiala 
 

Mikäli ympäristöterveydenhuollon toimialan järjestäminen olisi mahdollista maakunnan ohella 
myös kunnassa/kunnissa, hajoaisi ympäristöterveydenhuollon henkilökunta tällaisessa 
maakunnassa kahteen yksikköön. Suuren yksikön edut; toimintojen tehostaminen ja 
yhdenmukaistaminen sekä osaamisen lisääminen jäisivät saavuttamatta. Lisäksi 
ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus hajoaisi, kun kunta vastaisi ainoastaan osasta tehtävistä.  
 
Mikäli toimiala jakaantuu saman maakunnan alueella kahden työnantajan kesken, henkilökunnan 
yhteistyön synergia hävitetään. Esityksessä todetaan, että järjestämisvastuun siirto kunnalle voisi 
koskea terveydensuojelulaissa, tupakkalaissa, elintarvikelaissa ja maataloustuotteiden 
markkinajärjestelyistä annetun lain 58 c §:ssä maakunnalle säädettyjä tehtäviä 
kokonaisuudessaan. Sopimus voisi lisäksi koskea eläinlääkäripalvelujen kokonaisvastuuta. 



Tällöin maakunnalle jäisi ympäristöterveydenhuollon tehtävistä ainoastaan eläintautilain ja 
eläinsuojelulain mukaiset tehtävät. Näin toimien menetettäisiin erityisesti alkutuotannon 
valvonnan synergiaetu, jossa valvotaan sekä tuotantoeläinten terveyttä että hyvinvointia. Myös 
elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämistyön osaaminen vähenisi. 
Ympäristöterveydenhuollon lääketieteellinen riskinarvioinnin osaaminen järjestäjäkunnissa 
heikkenisi merkittävästi, mikäli suurin osa eläinlääkäreistä olisi maakunnan palveluksessa.  

 
Järjestämisvastuun jakautuminen merkitsisi sitä, että järjestäjäkunta järjestäisi omalla alueellaan 
osan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden toiminnoista ja maakunta muussa osassa 
maakuntaa. Lisäksi maakunta vastaisi koko maakunnan alueella niistä toiminnoista, josta kunta ei 
vastaisi omalla alueellaan. Tuloksena olisi pahimmassa tapauksessa sekava ja pirstaloitunut 
toimiala, jota kukaan ei hallitsisi.  
 
Hajautetussa mallissa toivottu yhteistyö perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, alkoholihallinnon, 
pelastustoimen ja maaseutupalveluiden kanssa jäisi toteutumatta, kun edellä mainitut toiminnot 
siirtyvät maakunnan järjestettäviksi. Erityisesti elintarvike- ja vesivälitteisissä epidemioissa, 
sisäilma-asioissa ja varautumisessa yhteistyön vaivattomuus on etu.  

 
Maakunnan ympäristöterveydenhuollon toimipiste sijaitsisi todennäköisesti järjestäjäkunnan 
alueella, jossa maakunnalla ei olisi toimivaltaa. Järjestäjäkunta joutuisi puolestaan tukeutumaan 
maakuntaan niiden tehtävien osalta, jota se ei itse järjestä. Maakunta vastaisi esimerkiksi eläinten 
tuonti- ja vientivalvonnasta sellaisen kunnan alueella, jossa sillä ei muilta osin olisi toimivaltaa.  

 
Mikäli toimiala jaetaan kunnan ja maakunnan kesken, tulee maakunnassa haasteeksi toimivan ja 
tehokkaan maakunnallisen yksikön muodostaminen. Monet maakunnat, esimerkiksi Uudenmaan 
maakunta on maantieteellisesti haastavan muotoinen alue. Maakunnan reuna-alueiden riittävät 
resurssit; osaaminen ja toimintojen järkevä järjestäminen tulee esitetyssä mallissa kuitenkin 
turvata.  

 
Mikäli ympäristöterveydenhuolto jakautuisi maakunnan alueelle kahdelle työnantajalle, tulisi 
tiedon välittämiseen kehittää toimivat järjestelmät. Tällöin toiminnan synergia voidaan edes 
jossain määrin turvata.   

 
Mikäli maakunta kuitenkin voi siirtää järjestämisvastuun osalle kuntia 
 

Mikäli maakunta ehdotetun lakiesityksen mukaisesti kuitenkin voisi siirtää 
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun kunnalle, tulisi siirto voida tehdä kaikkien 
ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta. Mukaan lukien eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin 
valvonta. Tällä turvattaisiin toiminnasta ja henkilöstön eri osaamisalueista saavutettava 
synergiaetu. Lisäksi tulee turvata, että kummallakin järjestäjällä on riittävästi osaavaa 
henkilökuntaa. Liitto esittää, että riittävä henkilömäärä tällöin olisi vähintään esityksen 30 
henkilötyövuotta lisättynä valvontaa tekevillä eläinlääkäreillä.  
 
Tällaisessa järjestämismallissa on olennaista, että keskusvirasto varmistaa tehokkaalla 
ohjauksella, että koko maakunnan alueella valvontaa tehdään laadukkaasti, yhtenevästi, 
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi, 
myös valvontamaksujen määräytymisen on oltava yhtenevä.  
 
 
 

 
 

Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole luonnokseen huomauttamista. 
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