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Yhteenveto vuoden 2018 ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden 

toiminnan tuloksista 
 

EnviroVet kerää ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiltä valvonnan ja eläinlääkintähuollon toteuma- 

ja tuloslaskelmatietoja. Tietoja kerätään tilinpäätösten ja toimintakertomusten lisäksi valtakunnallisista 

tilastoista (VYHA, Kiikari, Tilastokeskus) sekä EnviroVetin LaatuNet-järjestelmän kautta. Henkilöstöresurssien 

luvut kerättiin VYHA:sta. 

1. Perustiedot 
 

Valvontayksiköiden määrä vuoden 2018 lopulla oli 62 kpl. Pieniä, alle 20 htv valvonnan henkilöstön yksiköitä 

oli 39 kpl, keskikokoisia eli 20-30 htv 13 kpl ja suuria, yli 30 htv yksiköitä 10 kpl. 

Henkilötyövuosia VYHA:n mukaan valvontayksiköissä oli keskimäärin 20,3 henkilötyövuotta/yksikkö, 

terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto mukaan lukien. Valvonnassa käytettävissä oli keskimäärin noin 9,6 

htv/valvontayksikkö ja eläinlääkintähuollossa noin 10,8 htv. Valvonnan henkilötyövuosiin on sisällytetty 

tupakka- terveydensuojelu ja elintarvikevalvonta. Eläinlääkintähuollon henkilötyövuosiin on sisällytetty 

eläinlääkäripalvelut, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä avustava henkilökunta. Johdon 

henkilötyövuodet on jaettu puoliksi valvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken ja sisällytetty näihin 

henkilötyövuosilukuihin. Yhteensä henkilötyövuosia terveydenhuollon yksiköissä oli VYHA:n tietojen mukaan 

1259.  

2. Maksullisuus ja kustannukset 
 

Vuodelta 2018 maksutuottoluvut kerättiin 43 yksiköstä. Ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan 

maksutuottoja kertyi näissä noin 8,7 milj. € eli keskimäärin noin 204 000 €/valvontayksikkö. On kuitenkin 

huomioitava, että joissain yksiköissä pelkkiä ympäristöterveydenhuollon maksutuottoja ei saada 

luotettavasti eroteltua vaan mukana saattaa olla myös esimerkiksi ympäristönsuojelu tai muu saman 

organisaatioyksikön maksutuottojen osuus. 

Keskiarvo maksutuottojen osuudesta kustannuksista oli vuonna 2018 noin 28 %. Useissa yksiköissä päästiin 

kuitenkin yli 40 % osuuteen ja joissain jopa yli 50 % osuuteen. Vuonna 2017 maksutuottojen osuus 

kustannuksista oli samoin noin 28 %. 

Maksutuottoja valvonnan henkilötyövuotta kohti kertyi vuonna 2018 keskimäärin noin 19 400 €/htv. Vuonna 

2017 vastaava luku oli 13 260 €/htv. 

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan kustannukset (ilman eläinlääkintähuoltoa) asukasta kohti olivat 

vuonna 2018 keskimäärin 9,8 €/as. Edullisinta valvonta oli suurten kaupunkien alueilla. Eläinlääkintähuollon 

kustannukset asukasta kohti olivat vuonna 2018 keskimäärin 12,7 € LaatuNet asiakkaiden keskuudessa. 

Valtakunnallinen kustannustaso valvonnan henkilötyövuotta kohti oli vuonna 2018 keskimäärin noin 77 000 

€/htv. 
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3. Valvonnan tehokkuus ja kattavuus 
 

Suunnitelmallisen valvonnan osuus koko valvonnasta oli vuoden 2018 toteumassa keskimäärin 83 %. 

Vähimmillään suunnitelmallisen valvonnan osuus koko valvonnasta oli 50 % ja enimmillään lähes 100 %. 

Elintarvikevalvonnassa korkeaa lukua selittää se, että uusintatarkastukset on ohjeistettu ilmoittamaan osaksi 

suunnitelmallista valvontaa. 

LaatuNetin tilastojen ja VYHA:n henkilöstöresurssiraportin mukaan laskettuna tarkastusten kokonaismäärä 

oli noin 78 kpl valvonnan henkilötyövuotta kohden vuodessa. Luvut pitävät sisällään kaikki terveysvalvonnan 

sektorit. Enimmillään valvonnan henkilötyövuotta kohti tarkastuksia tehtiin 252 ja vähimmillään 13 kpl. 

Suurimmassa osassa yksiköitä tarkastuksia tehtiin alle 100 kappaletta valvonnan henkilötyövuotta kohti. 

Keskimäärin tarkastusten määrä suhteessa valvonnan henkilötyövuosiin oli lisääntynyt vuoteen 2017 

verrattuna. 

Tarkastettujen kohteiden osuus kaikista valvontakohteista oli kaikissa yksiköissä keskimäärin noin 22 %. 

Enimmillään oli tarkastettu noin 44 % kohteista. 

Valvontasuunnitelman toteuma-aste oli vuonna 2018 keskimäärin 82 % (vaihteluväli 23-137 %, keskihajonta 

SD: 19 %). Suurimmassa osassa yksiköitä tarkastusten vuositavoitteen toteuma sijoittui välille 61-99 %. 

Valvonnan toteumat eri valvonnan osa-alueilla olivat keskimääräisesti hyviä. Elintarvikevalvonnan 

keskimääräinen toteuma oli 83 %, terveydensuojeluvalvonnan 75 % ja tupakkavalvonnan 77 %. 

 

 

Kaavio 1. Valvontasuunnitelman toteuma-asteen (%) hajonta kaikkien valvontayksiköiden kesken (n = 62). 

Elintarvikevalvontaan keskimääräisesti käytetty aika Kiikari-raporteista saatujen tietojen mukaan oli 

elintarvikevalvonnassa 3 h/tarkastus, terveydensuojeluvalvonnassa 3,3 h/tarkastus ja tupakkavalvonnassa 

1,2 h/tarkastus. Tupakkavalvontaan käytetyssä ajassa havaittiin vähiten hajontaa (SD: 0,6), kun taas eniten 

hajontaa havaittiin terveydensuojeluvalvontaan käytetyssä ajassa (SD: 1,2). 
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Kaavio 2. Elintarvikevalvonnan tarkastukseen käytetty aika tunneissa, hajonta kaikkien valvontayksiköiden kesken (n = 62). 

 

Kaavio 3. Terveydensuojeluvalvonnan tarkastukseen käytetty aika tunneissa, hajonta kaikkien valvontayksiköiden kesken (n = 62). 
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Kaavio 3. Tupakkavalvonnan tarkastukseen käytetty aika tunneissa, hajonta kaikkien valvontayksiköiden kesken (n = 62). 

4. Resursointi 
 

Vuonna 2018 valvonta-alueen laajuus oli keskimäärin 8300 asukasta henkilötyövuotta kohti. 

Valvontakohteiden valtakunnallinen määrä oli yli 162 000 kappaletta. Näistä suurin osa sijoittui suurien 

kaupunkien alueelle. 

Valvontakohteita valvonnan henkilötyövuotta kohti oli vuonna 2018 keskimäärin noin 280 kappaletta. Luku 

ei sisällä alkutuotannon kohteita. Valvontakohteiden lukumäärä henkilötyövuotta kohti vaihteli 89 ja 921 

kappaleen välillä. Luku kuvaa valvonnan resursseja ja luvut olivat suurempia yksiköissä, joissa resurssien 

määrä oli pieni. Valvontakohteiden lkm/htv-lukuarvo oli joitain poikkeuksia lukuun ottamatta kääntäen 

verrannollinen valvontasuunnitelman toteumaan niin, että yksiköissä, joissa valvontakohteita/htv oli 

vähemmän, oli valvontasuunnitelman toteuma-aste suurempi. Huomioitavaa on, että yksiköiden VYHA:an 

ilmoittamien valvonnan henkilötyövuosien laskentatapa saattaa vaihdella yksiköiden kesken ja täten 

vääristää tulosta. 
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Valvonnan tunnusluku (ka)  2017 2018 

Valvonnan htvt/valvontayksikkö 15,2 9,6 

Maksutuotot/kustannukset % 28 28 

Maksutuotot €/htv 13 260 18 556 

Kustannukset €/asukas/v 6,0 9,8 
Tarkastukset/htv/v 53 78 
Valvontakohteet/htv 173 284 
Suunnitelmallinen valvonta-% 82 83 

Tarkastetut kohteet % 31 22 
Valvontasuunnitelma tot-% 77 82 
Asukkaat/htv 9 145 8 298 

 

Taulukko 1. Yhteenveto terveysvalvonnan indikaattoritunnuslukujen keskiarvoista 2017-2018. Luvut on kerätty VYHA:sta ja 

LaatuNet-järjestelmän tiedoista. Huom. taulukkoon ei ole laskettu mukaan eläinlääkintähuollon lukuja. 

Positiivista on, että vuodesta 2017 tarkastusten lukumäärä/htv/v ja valvontasuunnitelman toteuma-aste 

nousivat vuonna 2018. 

Eläinsuojelutarkastusten kokonaismäärä oli noin 240 kpl eläinsuojeluvalvonnan henkilötyövuotta kohden. 

Enimmillään tarkastuksia tehtiin 1387 ja vähimmillään 48 henkilötyövuotta kohden. Suhteessa suuri 

eläinsuojelutarkastusmäärä/henkilötyövuosi voi johtua osin siitä, että eläinsuojeluvalvontaa voi tehdä myös 

praktikkoeläinlääkäri, joita ei ole laskettu eläinsuojeluvalvonnan henkilötyövuosiin. Suurimmassa osassa 

yksiköistä tehtiin alle 300 tarkastusta eläinsuojeluvalvonnan henkilötyövuotta kohden. 

 

Vuoden 2019 indikaattorit päivittyvät LaatuNet-palvelussa ja niiden tulokset julkaistaan keväällä 2020.  
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