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1. Auditointiohjelman tavoitteet 

 

Tämä auditointiohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon LaatuNet- laatujärjestelmää. Laatujärjestelmä 

pohjautuu SFS-EN ISO 9001 –standardiin toimialan erityispiirteet huomioiden, EU:n valvonta-asetukseen 

(2017/625)  ja lisäksi sovelletaan terveydenhuollon Laatuportti-järjestelmää ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 

laatuohjelman (SHQS) arviointikriteerejä.  

LaatuNet-auditointiohjelman tavoitteena on laatia kattava, riskinarviointiin perustuva auditointiohjelma 

jolla varmistetaan LaatuNet-laadunhallintapalveluun liittyvien auditointien kattavuus, laatu ja 

objektiivisuus. Auditointiohjelmassa kuvataan auditointien pääperiaatteet sekä auditointien toteuttaminen. 

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää valvonnan olevan suunnitelmallista, laadukasta, 

tehokasta ja oikeudenmukaisesti kohdennettua. Valvonnan tulee perustua riskinarvioon ja olla hyvän 

hallinnon mukaista. Lisäksi sille tulee varata riittävät voimavarat.  

Oleellisen osan laatua muodostaa jatkuva parantaminen. Toiminnan jatkuvan arvioinnin ja 

asiakaspalautteen perusteella muutetaan tarvittaessa joko toimintaa tai laatujärjestelmää niin, että 

järjestelmä on jatkuvasti ajan tasalla ja sisältää parhaat mahdolliset toimintatavat.  

Auditointiohjelmalla pyritään arvioimaan ja varmistamaan yllä mainittujen periaatteiden toteutuminen 

Laatunet-käyttäjien toiminnassa. 

 

2. Auditointisuunnitelma 

 

LaatuNet-arvioinnit jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin sekä interkalibrointeihin. 

2.1. Sisäiset auditoinnit 

Sisäisiä auditointeja tehdään keskimäärin kerran kuukaudessa LaatuNetissä laadittavan, yksikön oman 

auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditoinnit toteutetaan käyttäen LaatuNetin auditointilomakkeita. 

Suunnitellut sisäiset auditoinnit tulee olla tehtyinä vuoden loppuun mennessä. LaatuNet lähettää 

muistutuksen yksiköille, joilla sisäiset auditoinnit tai osa niistä puuttuvat. 

Organisaatiossa tulee olla nimettynä sisäiset auditoijat, jotka toteuttavat auditointeja. Myös sisäisten 

auditoijien pätevyys toimia auditoijana tulee kuvata omassa auditointi- tai laadunhallinnan suunnitelmassa.  

LaatuNet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksen jälkeen 

osallistujien on mahdollista hankkia sisäisen auditoijan pätevyys palauttamalla jälkitehtävä ja osallistumalla 

vähintään neljään auditointiin vuoden 2020 aikana.  

2.2. Ulkoiset auditoinnit 

Ulkoisia auditointeja tehdään aluksi vuosittain ja sen jälkeen kahden – kolmen vuoden välein. Ulkoiset 

auditoinnit kattavat koko ympäristöterveydenhuollon organisaation toiminnan (myös eläinlääkintähuolto) 
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ja laatujärjestelmän toteuttamisen arvioinnin.  Sisäiset auditoinnit tulee olla tehtyinä viimeistään kuukautta 

ennen ulkoista auditointia.  

 

Ulkoiset auditoinnit eivät sisälly Laatunetin peruspalveluun vaan jokainen asiakasyksikkö voi itse päättää, 

miltä taholta tilaa ulkoisen auditoinnin (esim ISO-sertifiointiauditointi, SHQS-ulkoinen auditointi).  

Koska Laatunet-palvelu perustuu EU:n valvonta-asetukseen, tulee jokaisen organisaation kuitenkin 

huolehtia ulkoisesta auditoinnista. Valvonta-asetuksen viidennen artiklan mukaan toimivaltaisilla 

viranomaisilla on  oltava käytössään menettelyt ja/tai järjestelyt virallisen valvonnan ja muiden virallisten 

toimien vaikuttavuuden ja asianmukaisuuden, puolueettomuuden, laadun ja johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi kaikilla tasoilla.  

 

Asetus 625/2017 5.artikla: 

”Toimivaltaisten viranomaisten on sen varmistamiseksi, että ne noudattavat tätä asetusta, toteutettava 

sisäisiä auditointeja, tai niiden on teetettävä auditointeja itselleen, ja niiden on ryhdyttävä asianmukaisiin 

toimenpiteisiin auditoinneista saatujen tulosten pohjalta. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen auditointien on 

oltava riippumattomien tahojen arvioitavissa ja toteutuksen on oltava avointa. ” 

 

Valvonta-asetuksen kriteerit ovat osa auditointikriteerejä. Mahdollisen muun tahon toteuttamaa ulkoista 

auditointia arvioidaan näitä kriteerejä vastaan. 

 

Ohjaavien tahojen arviointi- tai ohjauskäynnit (mm AJO-käynnit) eivät täytä ulkoisen auditoinnin 

määritelmää.  

 

Auditointiraportit talletetaan Laatunettiin.  

 

2.3. Vuoden 2020 auditointikohteet 

LaatuNetin puolueeton arviointitaho, laatunevosto, linjasi kokouksessaan 1/2019, että laadunhallinnan 

perustason selvittämiseksi tulisi ulkoinen auditointi tehdä kaikkiin valvontayksiköihin vuoden 2020 aikana. 

Tulevat auditointisuunnitelmat laaditaan ensimmäisellä kierroksella esiin nousseiden tarpeiden pohjalta ja 

painopisteet valitaan riskinarviointiin perustuen. 

 

Ulkoisten auditointien ensimmäisen kierroksen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan käytännön 

toteutuksen taso eri puolilla Suomea ja arvioida organisaatioiden suorituskykyä. 

 

Vuonna 2020 ulkoiset auditoinnit toteutetaan seuraavien kriteerien mukaan 

- auditointikohteet valitaan otoksena valvontayksikön koon ja sijainnin mukaan 

- noin 30 % auditointikohteista valitaan suurista valvontayksiköistä (htv yli 30) 

- noin 30 % auditointikohteista valitaan keskikokoisista valvontayksiköistä (htv 20-30) 

- - noin 30 % auditointikohteista valitaan pienistä valvontayksiköistä (alle 20 htv) 

 

Tavoitteena on, että vuoden 2020 aikana auditoidaan puolet LaatuNet-yksiköistä. Koronaviruksen 

aiheuttaman poikkeustilanteen takia auditointien aloitus on siirretty syksyyn. 
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2.4. Interkalibroinnit 

Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta 

ratkotaan samaan aikaan kaikissa valvontayksiköissä. Interkalibroinnissa pyritään luomaan mahdollisimman 

autenttinen tilanne tapauksen pohjalle.  

 

LaatuNet-palveluun sisältyviä ohjattuja interkalibrointeja toteutetaan 1-2 kertaa vuodessa. 

Interkalibroinneista ja niiden aikatauluista ilmoitetaan LaatuNetin kautta ja tulokset raportoidaan samoin 

LaatuNetin sisäisissä uutisissa.  

Vuoden 2020 interkalibroinnit ovat elintarvikevälitteinen epidemia (huhtikuu 2020, toteutetaan 

yhteistyössä THL:n ja Ruokaviraston kanssa) ja eläinsuojeluvalvonnan prosessi (syksy 2020) 

 

3. Auditointikriteerit  

 

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on hyvinvoivan henkilöstön hallitusti, laadukkaasti ja tuloksellisesti 

tekemä, yhteisiin toimintaohjeisiin perustuva viranomais-, asiakaspalvelu-, potilas- ja ennaltaehkäisevä työ. 

Laatutavoitteiden toteutuminen edellyttää henkilöstön sitoutumista laatujärjestelmän noudattamiseen ja 

aktiiviseen kehittämiseen. 

Ympäristöterveydenhuolto pyrkii vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja eri sidosryhmien 

vaatimuksiin. Asiakkaiden tarpeet määrittelevät, miten organisaation tulee toimia. Toiminnan on oltava 

sellaista, että tämä tavoite saavutetaan. 

Ympäristöterveydenhuollon tärkeimmät asiakkaat ovat toimialan yritykset, muut toimijat, kuntalaiset ja 

kunnat. Sidosryhmiä ovat muun muassa kaikki kuluttajat, kunnat ja maakunnat, yhteiskunta, ulkopuoliset 

asiantuntijat ja laboratoriot, muut viranomaiset sekä tutkimus- ja asiantuntijalaitokset. 

Auditointikriteerit on valittu niin, että ISO 9001-standardin vaatimusten mukaisesti tärkeimmät asiakas- ja 

sidosryhmäodotukset huomioidaan. 

 Auditointikriteerejä ovat 

- ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö 

- toimintaa ohjaavat suunnitelmat (valtakunnalliset ja organisaation omat) 

- sisäiset ohjeet ja laatujärjestelmä 

- mahdolliset kunnan sisäiset, toimintaa ohjaavat strategiset ohjeet ja linjaukset 

 

4. Käytettävät auditointimenetelmät  

 

EnviroVet-auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan 

auditointinäyttöä ja arvioidaan sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää missä määrin auditointikriteerit 

täyttyvät.  



6 

 

Auditoinnin tekee yksi tai useampi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton henkilö. Auditointi koostuu 

haastatteluista, prosessikuvauksista, työohjeista ja muista dokumenteista. Auditointihavainnot voivat olla 

myös laadullisia. Oleellista on kuitenkin, että auditointihavaintojen olemassaolo voidaan todentaa. 

Auditointien kvantitatiivisen rungon muodostavat auditointi-indikaattorit, jotka kuvaavat kattavasti 

viranomaistoiminnan vaatimuksenmukaisuuden lisäksi toiminnan organisointia, tehokkuutta ja 

taloudellisuutta. Valtakunnallinen vertailutaso on määritelty keräämällä kunnista tietoja toiminnasta. 

Auditointien pääpaino on asiantuntijoiden suorittamassa ennakkotyössä ja aineiston analysoinnissa. 

Auditointikohteessa tapahtuva auditointi kestää korkeintaan yhden työpäivän eikä edellytä kohteelta 

mittavaa työskentelyä auditointiprosessissa. Standardoidut toimintatavat takaavat auditoinnin laadukkaan 

ja kevyen etenemisen. Auditoinnin tulosten perusteella organisaation on mahdollista parantaa 

huomattavasti toimintaansa. 

Auditoinnin painopisteet on valittu valvonta-asetuksen tavoitteiden ja aikaisempien auditointikierrosten 

tulosten perusteella.  

 

Painopisteet ovat 

• organisointi ja toiminnan järjestäminen, 

• toiminnan tavoitteellisuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus, 

• henkilöstöresurssit ja -pätevyys, 

• korjaavat toimenpiteet  

 

Auditointi perustuu 63 kpl indikaattoriarviointiin. Indikaattoriarvioinnin tuloksia verrataan tilastotiedoista ja 

kunnista kerättyyn ja analysoituun tämänhetkiseen valtakunnalliseen tasoon. Indikaattoriarviointiin 

sisältyvät myös johtaminen ja eläinlääkintähuolto. 

 

Auditointimenetelminä toimivat haastattelut, asiakirjatarkastukset ja toiminnan otokset. Auditoija laatii jo 

etukäteen alustavan arvion ja paikan päällä auditointi kestää alle yhden työpäivän. 

 

Auditoinnista laadittava kohdekohtainen auditointiraportti sisältää analyysin toiminnan eri sektoreista 

valtakunnalliseen tasoon (kuntien tilastotiedot) verrattuna. Lisäksi raportissa on laadullinen, syventävä osio 

toiminnan kehittämisen tueksi. Eriteltyinä ovat yksikön vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä mahdolliset 

poikkeamat. Raportti on hyödyllinen työkalu toiminnasta kertomiseen esim kuntapäättäjille. 

Ennen auditointia toteutettava dokumentaation arviointi toteutetaan pääosin Laatunetin kautta käymällä 

läpi auditointikohteen tiedot, dokumentit ja indikaattorit. Ennakkoarvioinnin perusteella laaditaan alustava 

riskinarviointi ja tarkennetaan auditointisuunnitelmaa. 

Auditointikohdetta pyydetään lisäksi toimittamaan tarvittaessa 

 talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjat 

 strategia, toimintasuunnitelma ja valvontasuunnitelma 

 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja toimintakertomus 

 maksutaksa 

 tarkastuspöytäkirjoja 
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 pakkokeinoasiakirjoja 

 edellisten auditointien ja muiden arviointien tulokset 

Tarvittaessa tietoja tarkennetaan vielä ennen auditointia lisäkysymyksillä. 

 

5. Auditointiryhmän jäsenten valitsemiskriteerit 

Auditoijina toimivat ympäristöterveydenhuollon valvonnan ammattilaiset, joilla on myös ISO 9001 

pääauditoijan pätevyys komission auditointipäätöksen 677/2006 mukaisesti. 

Kunnallisten valvontayksiköiden auditointeja tekevät ainoastaan auditoijat, joilla on pitkä kokemus 

käytännön työstä kuntasektorilla. Lisäksi pääauditoijat ovat työskennelleet ympäristöterveydenhuollon 

johtotehtävissä. Tällä halutaan varmistaa riittävä asiantuntemus auditoitavalta toimialalta. Jokaisen 

auditoinnin tulee tuottaa selkeää lisäarvoa auditointikohteelle. 

 

6. Auditointiohjelmaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä niihin liittyvät 

toimenpiteet 

Riskejä 

• Auditointien tavoitteita ei pystytä asettamaan tai auditointien laajuutta, lukumäärää ja 

aikataulua ei onnistuta määrittämään 

• Auditointeihin on liian vähän aikaa, resursseja tai koulutusta 

• Auditointiryhmällä ei ole riittävää pätevyyttä auditointien vaikuttavaan suorittamiseen 

• Viestintä on tehotonta 

• Tieto on puutteellista 

• Ohjelmaa ei arvioida 

 

Parantamismahdollisuuksia 

• Useampi auditointi samalla kertaa 

• Matkan ja ajan lyhentäminen 

• Auditointiryhmän pätevyystason sovittaminen auditointien tavoitteiden saavuttamiseen 

vaadittavaan pätevyystasoon 

• Auditointiohjelman kunkin auditoinnin soveltamisala (laajuus, rajat, sijainnit) 

• Auditointien aikataulut (lukumäärä, kesto, taajuus) 

 

 

7. Auditointiohjelman seuranta, katselmointi ja parantaminen 

 

LaatuNet-palvelun Laatuneuvosto toimii laatujärjestelmän ja sen kautta saatavien tulosten ulkopuolisena, 

riippumattomana arvioijana. Laatuneuvosto koostuu toimialan keskeisimmistä sidosryhmistä.  
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Laatuneuvosto kokoontuu kerran vuodessa ja varmistaa järjestelmän riippumattomuuden ja 

asiantuntemuksen sekä esittää kehitysehdotuksia, välittää kentältä saatua palautetta ja toiveita ja antaa 

tarvittaessa lausuntoja. 

Lisäksi Laatuneuvosto arvioi auditointisuunnitelman ja sen toteutuksen sekä pääauditoijan toteuttaman 

katselmoinnin, jossa laatujärjestelmä käydään läpi kokonaisuutena ja arvioidaan muutos- ja 

kehittämistarpeet.  

Auditointiohjelman arvioinnissa huomioidaan mm 

 Dokumentoitujen tietojen riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus 

 Aikataulujen noudattaminen ja tavoitteiden saavuttaminen 

 Auditointiryhmän jäsenten suoritustaso 

 Auditoinnin asiakkailta ja muilta tahoilta saatu palaute 

 

Laatuneuvoston jäsenet, kokousaikataulut, annetut raportit ja lausunnot julkaistaan LaatuNetin 

ajankohtaisissa asioissa. 

 



9 

 

 

 

LIITE  Auditoinnin toimintaohje virallisen valvonnan auditointiin 

 

LaatuNet-auditointijärjestelmä ja periaatteet on kuvattu auditointijärjestelmän kuvauksessa. Tämä 

toimintaohje käsittelee EU:n valvonta-asetuksen 625/2017 mukaisen virallisen valvonnan 

(elintarviketurvallisuuden, rehuhygienian, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan) ulkoista 

auditointia. 

1. Järjestelmällisyys 

 

Auditointien suunnittelussa, suorittamisessa, seurannassa ja hallinnoinnissa on toteutettava 

järjestelmällistä lähestymistapaa. Tämän vuoksi LaatuNetin auditointiprosessi 

o perustuu avoimeen suunnitteluun, jossa yksilöidään riskinarviointiin perustuvat prioriteetit 

o käytetään dokumentoituja auditointimenettelyitä ja kirjanpitoa, jotta voidaan varmistaa auditoijien 

välinen johdonmukaisuus ja osoittaa järjestelmällisen lähestymistavan noudattaminen, 

o sisältää menettelytavat auditointihavaintojen tuottamiseksi (mukaan luettuna säännösten 

noudattamista ja noudattamatta jättämistä koskevan näytön tunnistaminen) ja auditointiraporttien 

laatimiseksi, hyväksymiseksi ja levittämiseksi, 

o sisältää menettelytavat auditoinnin johtopäätösten tarkastelemiseksi, jotta voidaan tunnistaa 

vahvuuksia ja heikkouksia koko valvontajärjestelmässä, levittää parhaita käytäntöjä sekä varmistaa 

korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden seuranta, 

o on jatkuvan seurannan ja tarkastelun kohteena sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien taholta, 

jotta voidaan taata auditointien tavoitteiden saavuttaminen ja kartoittaa parantamismahdollisuuksia. 

 

Auditointiprosessin hallinnointi ja täytäntöönpano on avointa kaikille sidosryhmille. Auditointien perusteet, 

toteuttaminen, auditoijien pätevyydet ja yhteenvedot auditointituloksista julkaistaan Envirovetin 

kotisivuilla. 

 

LaatuNet-auditointi suoritetaan seuraavasti 

 Jokaisesta auditoinnista laaditaan selkeä dokumentoitu toimeksianto, joka antaa riittävät 

 toimivaltuudet suorittaa auditointeja. Toimeksiannon yhteydessä auditointikohde antaa luvan 

 tulosten yhteenvedon anonyymiin julkaisuun osana yleistä auditointitulosten tilastointia. 

 

 Pääauditoija pyytää auditointikohdetta toimittamaan auditointiin liittyvät asiakirjat sekä 

vastaamaan esitettyihin kirjallisiin ennakkokysymyksiin. Pyydettävät asiakirjat ovat 

pääsääntöisesti 

o talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjat 

o strategia, toimintasuunnitelma ja valvontasuunnitelma 

o valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi (edellinen vuosi) 

o laatujärjestelmä soveltuvin osin 

o valvontanäytteenotto 
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                       Mikäli asiakirjoista ei selviä, lisäksi tiedot 

 maksutuotoista 

 henkilöstön määrä, työnjako ja toiminnan organisointi 

 alueen väestöpohja ja valvontakohteiden lkm 

 

Lisäksi pyydetään 

 muutamia tarkastuspöytäkirjoja erityyppisistä kohteista 

 pakkokeinoasiakirjoja, mikäli käytetty 

 edellisten auditointien ja muiden arviointien tulokset, poikkeamaraportit 

 

 Auditoijat tutustuvat asiakirjoihin ja laativat alustavan arvioinnin kohteesta. Alustavan 

arvioinnin perusteella valitaan organisaation ja toiminnan näytteet, joita tarkastellaan 

kohteessa. Pääauditoija valitsee otokset arvioinnin tulosten ja oman harkintansa mukaan.  

 

 Pääauditoija lähettää kohteessa toteutettavan auditoinnin ohjelman auditointikohteelle 

viimeistään viikkoa ennen auditointia.  

 

 Auditointikohde valmistautuu auditointiin varmistamalla tarvittavien henkilöiden paikallaolon 

ja asiakirjojen saatavuuden. 

 

 Auditointikohteessa auditointi tehdään yhden työpäivän aikana. Ohjelma jakautuu 

aloituskokoukseen, haastatteluihin ja havaintojen ja tiedon keräämiseen sekä 

loppukokoukseen. 

 

 Auditointitulokset perustuvat määriteltyihin auditointikriteereihin ja objektiiviseen, 

todennettavissa olevaan näyttöön.  

 

2. Auditoinnin periaatteet 

 

Auditoinnin tulee aina tuoda lisäarvoa auditointikohteen toiminnalle. 

LaatuNet-auditoinneissa noudatetaan seuraavia ISO-standardin mukaisia auditoinnin periaatteita 

 eettinen toiminta: luottamuksellisuus, rehellisyys, salassapito ja hienovaraisuus 

 oikeudenmukainen esittäminen: velvollisuus raportoida rehellisesti ja tarkasti myös ristiriidat ja 

näkemyserot  

 asianmukainen ammatillinen toiminta: pätevyys 

 riippumattomuus 

 näyttöön perustuva lähestymistapa: rationaalinen menetelmä luotettavien ja toistettavien 

johtopäätösten saavuttamiseksi, oltava todistettavissa, perustuu otoksiin 

 

Periaatteiden noudattaminen on edellytys luotettaville ja yleistettäville johtopäätöksille ja sille, että 

auditoijat saavat samanlaisia tuloksia samoissa olosuhteissa. Auditoinneista saatu palaute asiakkailta 

otetaan järjestelmällisesti huomioon toiminnan kehittämisessä. 
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3. Riippumattomuus ja objektiivisuus 

 

LaatuNet-auditoijat ovat vapaita kaikista kaupallisista, taloudellisista, hierarkkisista, poliittisista ja muista 

paineista, jotka voivat vaikuttaa heidän tekemiinsä arviointeihin tai auditointiprosessin lopputulokseen. 

Auditoijat ovat riippumattomia auditoimastaan toiminnasta sekä esteettömiä ja vapaita eturistiriidoista. 

Auditoijat eivät auditoi sellaisia aloja tai toimintoja, joista he ovat suoraan vastuussa tai joissa tehtävissä he 

ovat toimineet viimeisen vuoden aikana. Auditoijat osoittavat erityistä ammatillista objektiivisuutta 

kerätessään, arvioidessaan ja välittäessään tietoja tutkimastaan toiminnosta tai prosessista. Auditoijat 

arvioivat tasapuolisesti kaikkia asiaan vaikuttavia näkökohtia, eivätkä auditoijan omat edut tai toiset 

henkilöt vaikuta tehtyihin arvioihin.  

 

Mikäli auditoija epäilee riippumattomuutensa tai objektiivisuutensa vaarantuvan, hänen tulee ilmoittaa 

tilanteesta välittömästi pääauditoijalle tai EnviroVetille. Jos auditoijan riippumattomuus tai objektiivisuus 

vaarantuvat, tehtävään nimetään toinen auditoija. Myös auditointikohde voi epäillessään auditoijan 

riippumattomuuden heikentyneen edellyttää auditoijan korvaamista toisella. 

 

 

4. LaatuNet-auditoinnin sisältö 

Komission auditointipäätöksen mukaisesti virallisen valvonnan LaatuNet-auditoinnissa 

 

a) Todennetaan, ovatko toiminta ja sen tulokset suunniteltujen järjestelyiden mukaisia, sen 

varmistamiseksi, että virallinen valvonta suoritetaan vaatimustenmukaisesti ja että valvonnan 

suorittava henkilöstö toimii kaikkien sille annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämä toteutetaan 

pääosin asiakirjatarkastuksin, mutta varmentamista on tehtävä myös paikan päällä. 

Auditointiryhmällä on hyvä yleistietämys auditoinnista ja vastaavat taidot tämän 

auditointitavoitteen saavuttamiseksi. 

 

b) Todennetaan, onko suunnitellut järjestelyt toteutettu tehokkaasti. Jotta voidaan arvioida 

tehokkuutta eli sitä, missä määrin suunnitellut tulokset on saavutettu, on otettava huomioon 

täytäntöönpano paikan päällä. Tässä yhteydessä on arvioitava valvonnan laatua ja 

johdonmukaisuutta, mukaan luettuna auditointitoimet paikan päällä. Auditointiryhmä käyttää 

tarvittaessa asianmukaista teknistä asiantuntemusta voidakseen täyttää tämän 

auditointitavoitteen. 

 

c) Arvioidaan, ovatko suunnitellut järjestelyt sopivia valvonta-asetuksen tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta. Auditointiryhmällä on oltava laajaa tietämystä ja tuntemusta järjestelmäauditoinnista 

sekä tarvittavaa teknistä asiantuntemusta tämän auditointitavoitteen saavuttamiseksi. 

 

 

LaatuNet-auditointi on toteutukseltaan organisaation yleisauditointi, valvonta-asetuksen horisontaalisten 

vaatimusten auditointi. Auditointien pääsoveltamisala on audioitavan organisaation 

laadunhallintakokonaisuus. Audiointisyvyys ja –kriteerit määräytyvät ISO- ja IIA-standardien perusteella. 

Näin turvataan se, että auditoinnin tulokset ovat vertailukelpoisia eri valvontaketjun organisaatioiden 

kesken ja peilattavissa valtakunnalliseen tasoon. Lisäksi auditointi on selvästi määritelty ja rajattu. 
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LaatuNet-auditointi on riittävän kevyt, yksinkertainen ja selkeä toteutukseltaan. Auditointitulokset 

perustuvat pääosin kokonaisuudesta poimittuihin indikaattoreihin ja otoksiin ja näistä muodostettuihin 

mitattaviin arvoihin. Tulosten taustalla on auditoinnissa koottu laaja tieto ja audiointiryhmän 

asiantuntemus. 

 

LaatuNet-auditoinneissa käytetään ISO-standardin määritelmiä:  

o vaikuttavuus (effectiveness): laajuus, jolla suunnitellut toimenpiteet on toteutettu ja tavoitellut 

tulokset saavutettu 

o tehokkuus(efficiency): saavutettujen tulosten ja käytettyjen resurssien suhde 

 

- Aloituskokous 

 

Pääauditoija aloittaa auditoinnin paikan päällä pitämällä aloituskokouksen. Aloituskokouksessa käydään 

läpi: 

1. Auditoijien ja mahdollisten teknisten asiantuntijoiden esittely 

2. Auditoitavien esittely ja vastuualueet 

3. Auditoinnin tavoite 

4. Auditointiohjelma, aikataulun varmistaminen, päätöskokouksen ajan sopiminen 

5. Saadun kirjallisen aineiston toteaminen 

6. Luottamuksellisuusasiat 

7. Turvallisuuskysymykset auditoinnin aikana (esim. vaaralliset aineet) 

 

Aloituskokoukseen toivotaan osallistuvan auditoitavan tahon/organisaation esimies ja mahdollisesti myös 

ylemmän tason esimies. 

 

- Auditointi 

 

Auditoijat toteuttavat pääauditoijan johdolla auditoinnin mm. kysymällä avoimia kysymyksiä (esim. miten, 

miksi, milloin), havainnoimalla toimintaa, tarkastamalla asiakirjoja ja vertaamalla niitä toimintaan sekä 

kirjaamalla objektiivisesti havainnot (positiiviset ja negatiiviset).  

 

Auditointitulokset perustuvat määriteltyihin auditointikriteereihin ja objektiiviseen, todennettavissa 

olevaan näyttöön.  

 

- Auditoinnin johtopäätösten valmistelu ja loppukokous 

 

Auditoinnin jälkeen auditoijat pitävät lyhyen auditoijien kokouksen, jossa kirjataan päähuomiot 

auditoinnin eri osa-alueista ja lasketaan kvantitatiivisen analyysin tulokset.  

 

Auditoinnin päähuomiot kerrotaan auditointikohteelle loppukokouksessa, jonka puheenjohtajana toimii 

pääauditoija.  

 

Loppukokouksessa: 
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1. Pääauditoija kertoo lyhyesti auditoinnin lopputuloksen 

2. Yleisarvio valvonnan viidestä osa-alueesta 

3. Vahvuudet, poikkeamat ja kehityskohteet 

4. Korjaavien toimenpiteiden aikataulu ja vastuuhenkilöt 

5. Raportin toimittamisen aikataulu ja jakelulistasta sopiminen 

6. Seuranta-arviointi ja aikataulu 

 

Loppukokoukseen edellytetään osallistuvan auditoitavan tahon/organisaation johdon esimies. 

 

 

5. Auditoinnin tulokset 

 

LaatuNet-auditoinnissa virallisen valvonnan osa-alueille on laadittu indikaattorit, joiden antamat 

kvantitatiiviset tulokset esitetään auditointiraportin yhteenvedossa graafisena. Lisäksi audiointiraporttiin 

kuuluu syventävä osuus, jossa annetaan substanssiosaamisen perusteella työkaluja toiminnan 

parantamiseen (lisäarvo). Arviointi on jaettu viiteen osa-alueeseen, joissa kaikissa on arvio toiminnoista, 

tavoite ja sen toteutumisaste sekä indikaattoreiden perusteella väittämät asteikolle 0-5. Menetelmän 

taustalla on ISO 31000 Riskinarvioinnin avainperiaate-menetelmä ja Maturity Model-malli. Auditoinnin osa-

alueet ovat  

1. virallisen valvonnan vaatimuksenmukaisuus (=lainsäädännön toteuttaminen) 

2.  virallisen valvonnan vaikuttavuus (tavoitteiden järkevyys ja niiden saavuttaminen) 

3.  virallisen valvonnan tehokkuus (voimavarat/tulokset) 

4. pakkokeinojen käyttö 

5. henkilövoimavarat (johtaminen, pätevyys, sitoutuminen, mahdollisuudet) 

 

Tulokset pisteytetään seuraavasti: 

 0 = ei lainkaan 

 1 = heikko 

 2 = välttävä 

 3 = riittävä 

 4 = hyvä 

 5 = erinomainen 

 

Tulosten  perusteella analysoidaan poikkeamat sekä organisaation heikkoudet ja vahvuudet. Auditoitaessa 

eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa noudatetaan arvioinnissa soveltuvin osin Welfare Quality-

mittareita. 

 

6. Auditointiraportti 

 

Auditoijat laativat pääauditoijan johdolla auditointiraportin ohjeistuksen mukaisesti. Raportti jakautuu 

yhteenvetoon, jossa on kaikkien osa-alueiden numeeriset arvioinnit, vahvuudet, kehittämiskohteet ja 

poikkeamat sekä syventävään osioon, jossa osa-alueet käydään tarkemmin läpi. Yhteenvedon tiedot 

julkaistaan osana yleistä tilastointia. Syventävä osa on tarkoitettu auditointikohteen käyttöön. Raportti 
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tulee laatia kuukauden kuluessa auditoinnista. Mahdolliset eriävät mielipiteet auditoijien ja 

auditointikohteen edustajien välillä kirjataan raporttiin. 

 

Auditointiraporttiin kirjataan auditointikohteen kunnossa olevat seikat ja auditoinnissa tehdyt positiiviset 

havainnot auditointikohteen toiminnasta. Auditointiraporttiin kirjataan myös kehittämiskohteet sekä muut 

oleelliset huomiot ja havainnot auditointikohteen toiminnasta. Kehittämiskohde tarkoittaa mahdollisuutta 

tehdä jokin asia paremmin tai tehokkaammin. Kehittämiskohteet eivät ole varsinaisia poikkeamia, mutta 

niiden arvioidaan kuitenkin vaativan huomiota.  

 

Pääauditoija toimittaa raporttiluonnoksen auditointikohteelle kommentoitavaksi. Aikaa kommentoimiseen 

on viikko, ellei toisin sovita. Auditointikohde ei voi muuttaa alkuperäisiä auditoijien havaintoja; mahdolliset 

erimielisyydet ja lisäselvitykset kirjataan raporttiin. Pääauditoija toimittaa lopullisen allekirjoitetun 

(sähköisesti tai manuaalisesti) raportin auditointikohteelle sekä jakaa raportin sovituille tahoille. 

Pääauditoija jakaa auditointiraportin aina auditointikohteen organisaatiossa auditointikohteen 

esimiehelle/ylemmälle tasolle sekä viranomaismenettelyn mukaisille tahoille.  

 

 

7. Poikkeamat  

Poikkeama tarkoittaa havaittua puutetta toiminnan vaatimuksenmukaisuudessa. Tässä vaiheessa 

LaatuNetin auditointikriteerit määräytyvät laatujärjestelmän ja valvonta-asetuksen mukaan, joten 

poikkeamiksi luokitellaan lainsäädännön tavoitteiden tai laatujärjestelmän vastaisuudet. 

Auditointikohde laatii korjaavista toimenpiteistä toimintasuunnitelman aikatauluineen, jonka 

soveltuvuutta auditoijien on pääauditoijan  johdolla arvioitava ennen auditointiraportin 

allekirjoittamista. Korjaavien toimenpiteiden aikataulussa on otettava huomioon poikkeaman luonne ja 

vakavuusaste. Korjaavien toimenpiteiden loppuunsaattaminen ja vaikuttavuus on arvioitava. 

Loppuunsaatetut korjaavat toimenpiteet tarkastaa ja hyväksyy pääauditoija tai vaihtoehtoisesti ne 

hyväksytään loppuunsaatetuiksi seuraavassa auditoinnissa, jonka pääauditoija on vastuussa 

hyväksymisestä. Tarkastamisen voi tapauskohtaisesti suorittaa tarkastuskäynnillä, asiakirjojen 

tarkistamisella tai esimerkiksi puhelimitse.  

8. Auditoijan pätevyys 

 

LaatuNet-auditoijien pätevyys määräytyy seuraavien seikkojen perusteella: 

o yleinen tietämys ja vastaavat taidot, auditointiperiaatteet, -menettelyt ja -menetelmät, 

esimiestaidot/järjestelykyky, 

o erityinen tekninen tietämys auditoitavalta toimialalta ja vastaavat taidot, 

o henkilökohtaiset ominaisuudet: eettisyys, avoimuus, diplomaattisuus, tarkkaavaisuus, 

päättäväisyys, rehellisyys, 

o koulutus, 

o työkokemus 

 

LaatuNet-pääauditoijat ovat suorittaneet Eviran auditointipätevyyden ja/tai IIA:n kansainvälisen sisäisen 

tarkastuksen ammattitutkinnon (CIA). Pääauditoijilla on vähintään viiden vuoden kokemus auditoitavasta 

toimialasta. 



15 

 

 

 Muut auditoijat toimivat pääauditoijan ohjauksessa, kunnes heillä on vastaava pätevyys ja riittävä kokemus 

sekä auditoinneista että auditoitavasta toimialasta. 

 

Jokainen LaatuNet-auditoija on sitoutunut noudattamaan tässä mainittuja periaatteita, standardeja ja 

ohjeita. Auditoijat osallistuvat ainoastaan niihin tehtäviin, joihin heillä on tarpeellinen tieto, taito ja 

kokemus. Auditoijat kehittävät jatkuvasti ammattitaitoaan sekä palveluidensa tehokkuutta, vaikuttavuutta 

ja laatua.  

 

Pätevien auditoijien ja teknisten asiantuntijoiden ajantasaista listaa ylläpidetään EnviroVetin kotisivuilla 

www.envirovet.fi. listauksesta käyvät ilmi auditoijien auditointikoulutus ja -pätevyys, työkokemus sekä 

auditointikokemus. 

 

9. Auditointikriteerit ja standardit 

 

Auditointikriteereinä toimivat valvonta-asetuksen vaatimukset:  
 valvonnan puolueettomuus 

 valvonnan tehokkuus 

 valvonnan säännöllisyys  

 valvonnan riskiperusteisuus 

 dokumentoidut menetelmät  

 yhtenäinen ja laadukas valvonta 

 korjaavat toimenpiteet ja 

 raportointi 

 

 EnviroVet-auditointijärjestelmä, toimintaohjeet sekä auditoinnissa sovellettavat periaatteet, ohjeet ja 

toimintatavat perustuvat seuraaviin asiakirjoihin ja standardeihin, joita auditoijat ovat sitoutuneet 

noudattamaan. 

 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2017 rehu- ja elintarvikelainsäädännön 

sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 

suoritetusta virallisesta valvonnasta 

 

 Komission päätös 677/2006 sellaisten ohjeiden antamisesta, joissa vahvistetaan perusteet 

toiminnan tarkastamisten suorittamista varten rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 

terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta 

valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti 

 

 SFS-EN ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset.  

 SFS-EN ISO 19011:2018 Laadunhallinta- ja/tai ympäristöjärjestelmien auditointiohjeet 

 SFS-EN ISO 9000:2002: Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto. 

 SFS-EN ISO 9004: Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. Laadunhallintaan perustuva 

toimintamalli. 

http://www.envirovet.fi/
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 The Institute of Internal Auditors: International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing. Attribute Standards, Performance Standards, Code of Ethics and Practice Advisories (IIA 

2007) 

 INTOSAI: Performance Audit Guidelines – julkishallinnon auditoinnit 

 Planning for audits of official control system. EU-komission auditointinetwork 2011. 

 

10. Auditointiväittämät 

Auditointiryhmä tekee pääauditoijan johdolla LaatuNetin kautta alustavan arvioinnin, jota täydennetään 

kohteessa tapahtuvilla otoksilla käytännön valvonnasta (haastattelut, dokumentit jne). 

Auditointitulokset jakautuvat viiteen osa-alueeseen, joissa 

 jokaisessa osa-alueessa 10-14 väittämää, joiden vastauksille auditoija antaa arvosanan asteikolla 0-

5 

 vastauksen saama arvosana määräytyy pitkälle auditoijan asiantuntemuksen mukaan 

 jokaisen väittämän taustalla voi olla useita tarkentavia kysymyksiä tai tietoja 

 julkaistavaan yhteenvetoon tulee kuvaaja osa-alueiden keskiarvoista 

 mikäli indikaattoreita on jollain osa-alueella enemmän kuin 10, on tulos kuitenkin näiden keskiarvo 

 kolmostaso on ns riittävä taso, 0-taso on poikkeama 

 esimerkki kuvaajasta 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Osa-alue 5

Osa-alue 4

Osa-alue 3

Osa-alue 2

Osa-alue 1

Sarake2

 

Osa-alueiden väittämät ovat: 

1.   Valvonnan vaatimuksenmukaisuus ja kattavuus 

1. Valvonnan kattavuus ja valvontatiheys ovat riittävät 
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- Tarkastusmäärät, tarkastustiheys ja priorisointi 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja      

- Tarkastusten kattavuus suhteessa riskiluokkiin (90 %)       

Lisätietoja      

Arvio (1-5) ja perustelu      

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

2. Riskinarviointi on toteutettu kattavasti, yhdenmukaisesti ja riskiluokitusten mukaisesti 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja      

Arvio (1-5) ja perustelu      

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

3. Lainsäädännön vastaisuuksiin reagoidaan ja tähän on olemassa systemaattinen 

seurantamenetelmä 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja 

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

4. Maksutaksa on ajantasainen ja sitä sovelletaan oikein (realistinen suhteessa todelliseen 

ajankäyttöön, yhdenmukaiset tulkinnat) 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       



18 

 

 

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

5.   Näytteenotto on vaatimuksenmukaista ja kattavaa 

- yhdenmukaisuus 

- mikrobikriteeriasetus 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

6. Delegoinnit on toteutettu asianmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

7.   Toiminnassa toteutetaan hyvää ja avointa hallintotapaa 

- päätöksistä ja suunnitelmista tiedottaminen       

- oma aktiivinen tiedottaminen       

- tiedotussuunnitelma       

- tiedottaminen kriisitilanteissa       

- käsittelyt julkisia       

- noudatetaan hallintolakia ja julkisuuslakia       

Kyllä               Ei       
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Lisätietoja       

 

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

8.   Valvontasuunnitelma on kattava  

- elintarvikevalvonta       

- terveydensuojeluvalvonta       

-  tupakka- ja lääkelaki       

- eläinlääkintähuollon valvonta       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)        

9.   Vaatimuksenmukaisuus ja yhtenäinen toiminta varmistetaan toimivalla laatujärjestelmällä ja 

ohjeistuksella 

- sitoutuminen       

- sisäiset auditoinnit ja auditointisuunnitelma, pariarvioinnit jne       

-  poikkeamat ja kehityskohteet, niiden käsittely       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä       Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       
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10.  Laatujärjestelmä on ajan tasalla ja sitä toteutetaan käytännön valvonnassa 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

2.   Valvonnan vaikuttavuus ja tavoitteellisuus 

11. Epidemiahallinta  

- Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden määrä on vähäinen(alle 5 kpl/10 000 as) 

      

- Elintarvike- ja vesivälitteisissä epidemioissa sairastuneiden määrä on vähäinen       

- Epidemiaselvitystyöryhmä toimii ja kokoontuu aktiivisesti, yhteystiedot ajan tasalla, 

työnjako selkeä, tiedotus toimii       

- Epidemiaselvitykset toteutetaan laadukkaasti ja ohjeiden mukaan       

- Tiedottaminen on aktiivista       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

12. Terveyshaittoja pystytään ehkäisemään ja poistamaan tehokkaasti  

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       



21 

 

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

13. Suunnitelmallisen valvonnan osuus % koko valvonnasta (75 %)       

- elintarvikevalvonta       

- terveydensuojeluvalvonta       

-  tupakka- ja lääkelaki       

- eläinlääkintähuollon valvonta       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

14. Asunnontarkastusten toteuttaminen on laadukasta 

- asiantuntemus ja pätevyydet       

- resursointi       

- yhdenmukaisuus       

- ohjeistus ja linjaukset       

- käsittelyn nopeus       

- seuranta       

- jatkotoimenpiteet       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       
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15. Tavoitteiden kattavuus ja toteuma-aste %   

- ovatko tavoitteet asianmukaiset ja kattavat       

- toteuma-aste % riittävä       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

16. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan järjestelmällisesti 

- miten toteutumista seurataan       

- miten käydään läpi       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

17. Tavoitteet ovat valvonnan kannalta olennaisia ja sektorit keskenään tasapainossa 

-  toteumat max +/- 10 % toisistaan 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

18. Jos tavoitteet eivät toteudu, ryhdytään riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin 

Kyllä                Ei       
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Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

19. Toiminta valvonta-alueella on vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää (tiedotus, työryhmät, yhteistyö, 

koulutus jne) 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

20. Asiakasnäkökulma on toiminnassa keskeisessä roolissa 

- reklamaatiot ja niiden käsittely       

- asiakastyytyväisyyskyselyt: toteuttaminen ja tulosten käsittely       

- tulos asteikolla 1-5       

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

21. Oiva-arvosanojen jakauma       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

22. Uusintatarkastusten toteuma (95 %)       
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Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

 

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

3.   Valvonnan tehokkuus 

23.  Valvonnan kustannukset €/as (6-8 €/as)       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

24. Maksutuotot/kustannukset % (15-18 %)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

25. Maksutuotot/htv (14 000 €/as)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

26. Kustannukset/htv (72 000 €/htv)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

27. Tarkastukset vuodessa/htv (110-120 kpl)       
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Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

28. Valvontasuunnitelman toteuma-aste koko YTH yht % (77-85 %)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä         Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

29. Valvonta-alueen laajuus (10 000 as/htv)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

30. Valvontakohteita/htv (160-190 kpl)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

31. Hakemusten käsittelyaika (max 60 vrk)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

32. Asunnontarkastus / muu toimenpide (14 vrk)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       
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33. TSL-ilmoituksen käsittelyaika vrk (30 vrk)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

34. Lausunnot ja muut ilmoitukset: käsittelyaika (14 vrk)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

35. Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle (14 vrk)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

36. Oiva-pöytäkirjat asiakkaalle (8 vrk)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

3.a Eläinlääkintähuollon tehokkuus 

37. Kustannukset asukkaille (10 €/as)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

38. Maksutuotot/kustannukset % (5 %)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       
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Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

39. Sikava ja Naseva-käynnit ja niiden kattavuus       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

40. Suoritteen hinta €/käynti       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

41. Valvontakäynnit/v (100 kpl/htv)       
Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

4. Pakkokeinot 

42. Käytetyt pakkokeinot C- ja D –arvosanoista (90 %) Uusintatarkastusten toteuma (95 %)       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

43. Pakkokeinojen käyttö on ohjeistettu selkeästi (ohjeet, mallit jne)  

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       
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Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

44. Pakkokeinojen käyttöön on mahdollisuus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa  

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

45. Pakkokeinojen käyttöön on seurantamenetelmä  

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

46. Havaittujen puutteiden korjaamista seurataan systemaattisesti  

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

47. Pakkokeinoja käytetään oikeasuhtaisesti, ts lievimmästä alkaen mutta puutteen vakavuus 

huomioiden 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       



29 

 

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

48.  Pakkokeinoprosesseihin käytetty aika (puutteen havaitseminen-pakkokeinoon 

ryhtyminen) on kohtuullinen ja suhteessa puutteen vakavuuteen 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

49. Pakkokeinoja tehostetaan tarvittaessa uhalla (uhkasakko, teettäminen, keskeyttäminen) 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

50. Pakkokeinoprosessit viedään loppuun asti, ne ovat tehokkaita ja varoittavia 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

51. Tarvittaessa ryhdytään myös rikosoikeudelliseen menettelyyn 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       
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Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

5.   Johtaminen ja henkilövoimavarat 

52. Henkilöstö on pätevää (riittävä pohjakoulutus) 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

53. Pätevyyden ylläpitämisestä huolehditaan riittävällä koulutuksella 

- koulutussuunnitelma ja sen seuranta 

- henkilökohtaiset suunnitelmat 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

54. Uudet työntekijät perehdytetään riittävästi toimintaan 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

55. Henkilöstö on erikoistunut valvonnan toimialojen mukaan 
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Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

56. Työnkuvat ovat selkeät ja valvonnan kannalta toimivat ja asianmukaiset 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

57. Työnjako mahdollistaa objektiivisen ja yhdenmukaisen valvonnan 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

58. Henkilökunta on sitoutunut lainsäädäntöön, valvonnan tavoitteisiin, yhteisiin sääntöihin 

ja linjauksiin 

- palaverikäytännöt  

- linjausten kirjaaminen 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       
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Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

59. Johdolla on selkeä ja aktiivinen rooli toiminnassa, tavoitteissa ja niiden toteutumisessa, 

valvonnan linjauksissa 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

60. Henkilökunnalla on käytettävissä riittävästi ohjeistusta sekä tarvittaessa muuta tukea ja 

ohjausta 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

61. Johto seuraa toimintaa ja tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ja tarvittaessa ryhtyy 

toimenpiteisiin 

Kyllä                Ei       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

62. Poikkeamat kpl/organisaatio (max 3/auditointi)       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       
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Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

63. Poikkeamien sulkeminen määräajassa  (90 %)       

Lisätietoja       

Arvio (1-5) ja perustelu       

Poikkeama Kyllä        Ei       

Kuvaus ja luokitus (merkittävä tai vähäinen)       

 


