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1 JOHDANTO 

 

Elintarvikevirasto Evira on todennut 2000-luvulla kuntien elintarvikevalvonnan henki-

löresurssien olevan valvontatarpeeseen nähden puutteellisia. (Poutiainen-Lindfors 

2005, 2, 6, 12.) Kuntien ympäristöterveydenhuollon yksikkökoon lisäämiseksi on teh-

ty keskushallinnossa toimenpiteitä vuodesta 2003 (Kurki 2007, 1−2) ja vuodeksi 2013 

yksikkökokovaatimukseksi asetettiin vähintään 10 henkilötyövuotta Lailla ympäristö-

terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009). Lain tavoitteena on ollut val-

vonnan riittävät resurssit ja työntekijöiden erikoistuminen.  

 

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto on lisännyt systemaattisesti henkilö-

resursseja ja erikoistumista vuosina 2007−2013 saavuttaen yksikkökokovaatimuksen 

vuoteen 2013 mennessä. Elintarvikevalvonnan resurssit lisääntyivät ja toiminnan laa-

tua parannettiin. (Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto 2012, 5; Hyvin-

kään kaupunki 2006a, 91−92; Hyvinkään kaupunki 2008, 3; Hyvinkään kaupunki 

Ympäristölautakunta 2009, 291; Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto 2012, 1.)  

 

Vaikuttavuus kuvaa toimien tulosta, vaikutuksia ja prosessia (Dahler-Larsen 2005, 7, 

23). Elintarvikevalvonnan vaikuttavuudesta yksittäisessä kunnassa ei ole tehty tiettä-

västi tutkimusta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kerää vuosittain kuntien elintar-

vikevalvonnan vaikuttavuutta kuvaavat valvontatiedot ja raportoi ne Euroopan komis-

siolle (Evira 2014b, 4). Evira työstää parhaillaan raportoimisessa käytettävien mitta-

reiden tavoite- ja toimenpideraja-arvoja (Kieksi 2014a). Niiden avulla on tarkoitus 

jatkossa arvioida elintarvikevalvonnan toteutumista ja kehittämistarpeita kunnissa.  

 

Suomessa tehtyjen tutkimuksien mukaan valvontakäynneillä tapahtuvien toimilla on 

todettu olevan suuri merkitys yrityksen elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. 

(Läikkö-Roto & Nevas 2014a, 59−61; Nevas ym. 2013, 59−64.) Työn hypoteesina on, 

että kunnan elintarvikevalvonnan lisääntyneet henkilöresurssit ovat mahdollistaneet 

lisää tarkastuksia. Mitä enemmän tehdään tarkastuksia, sitä enemmän tapahtuu ohjaus-

ta ja valvontatoimenpiteitä. Tehdyt suoritteet johtavat toimijoiden parempaan omaval-

vonnan ja hygienian tasoon. Toimijoiden lisääntynyt tietämys johtaa parempaan elin-

tarviketurvallisuuteen toiminnassa. Tuloksina voidaan mitata elintarvikkeiden paran-

tunutta laatua ja asiakkaiden kokemaa elintarviketurvallisuuden parantumisesta. Val-
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vontatyön vaikutuksena on elintarviketurvallisuuden parantumisen kautta kuntalaisten 

parantunut terveys − vähemmän elintarvikkeista johtuvia epidemioita.  

 

Työssä tarkastellaan, mitä vaikutuksia Hyvinkään elintarvikevalvonnan henkilöresurs-

sien lisäyksellä on ollut vuosina 2003−2013 valvonnan vaikuttavuuteen. Työn ensim-

mäisessä osassa vaikutuksia arvioidaan valvontasuoritteiden ja -näytetulosten kehityk-

seen. Työn toisessa osassa arvioidaan kyselytutkimuksella hyvinkääläisen kauppakes-

kus Willan asiakkaiden kokemaa elintarviketurvallisuuden muutoksista vuosina 

2003−2013. Kyselyn tulokset muodostavat toisen osan tulosmittarista. Työn tilaajana 

on Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Työn aiheen on valvonta-

aineiston osalta antanut Hyvinkään kaupungin kaupungineläinlääkäri Arvo Porokka. 

Työn tuloksia voidaan käyttää elintarvikevalvontayksikön toiminnan kehittämiseen. 

 

 

2 VAIKUTTAVUUS ELINTARVIKEVALVONNASSA 

 

2.1 Vaikuttavuuden käsite ja sen soveltaminen elintarvikevalvontaan 

 

Vaikutuksella tarkoitetaan merkittäviä tai kestäviä muutoksia ihmisten elämässä, joita 

on saatu tietyillä toimilla tai niiden sarjalla. Vaikutusten arvioinnissa pohditaan, miten 

ja missä määrin vaikutuksia on toimilla syntynyt. Vaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan 

systemaattista analyysiä muutoksista, jotka ovat aikaansaatu tiettyjen toimien tai nii-

den sarjojen seurauksena. (Roche 1999, 21.) Vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana 

ovat kysymykset, miksi ja miten toimet vaikuttavat, niin sanottu ohjelmateoria. Arvi-

oinnin pääkysymyksenä on, voidaanko ohjelmateoria vahvistaa, hylätä vai kehittää. 

Vaikutuskysymyksen asettelussa on kyse siitä, missä määrin havaitut tulokset ovat 

seurausta toimista. (Dahler-Larsen 2005, 7, 23.)  
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Prosessi Suoritteet TuloksetPanokset

Resurssit:
rahoitus 

ja 
henkilöstö

Valvonnan 
suunnittelu 
ja toteutus

Tarkastuk-
set

Näytteet 
Neuvonta

Elintarvik-
keiden 

turvalli-
suus

 

KUVA 1. Ylärivillä on vaikuttavuuden ohjelmateoria (Dahler-Larsen 2005, 34− 

35). Alarivillä on ohjelmateorian soveltaminen elintarvikevalvontaan (Tiainen 

2014).   

 

Kuvassa 1 on ylemmällä rivillä Dahler-Larsenin vaikuttavuuden arvioinnin ohjelma-

teoria ja sen pohjalta kirjoittajan soveltama ohjelmateoria elintarvikevalvontaan. Teo-

rian mukaan elintarvikevalvontaan sijoitettavat panokset, kuten rahoitus ja työvoima, 

antavat lähtökohdat prosessille. Prosessina on valvontatyön vuosittainen suunnittelu ja 

toteutus. Tuloksena on elintarvikkeiden turvallisuus.  

 

Elintarvikevalvonnan vaikuttavuudella tarkoitetaan valvonnan mahdollisuuksia vähen-

tää elintarvikeketjussa ilmeneviä epäkohtia vaikuttamalla epäkohtien todennäköisyy-

teen tai niistä aiheutuvien vaikutusten suuruuteen. Elintarvikevalvonnan vaikuttavuu-

den arviointi on vaikeaa. (Nevas 2011, 67−68.)  

 

Kuvassa 2 on esitetty elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden arviointia. Tuloksia ja vai-

kutuksia voi Kieksin (2014b, 3) mukaan syntyä virallisten valvontatoimien lisäksi 

myös valvonnan muilla toimilla. Kuvasta 2 havaitaan vaikuttavuuden sisältävän te-

hokkuuden käsitteen. Tehokkuutta voidaan arvioida panos-suorite -suhteen avulla. 
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KUVA 2. Valvonnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointi (alkuperäinen 

lähde European Commission's Food and Veterinary Office´s (FVO) workgroup 

2014, 3; mukaeltu Kieksi 2014a, 3)  

 

Elintarvikevalvonta on Kieksin (2014b, 3) mukaan vaikuttavaa, kun valvonnalle anne-

tut tavoitteet saavutetaan. Elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden tavoitteena Suomessa 

on, että elintarviketurvallisuuden korkea taso säilyy. Valvonnan tavoitteena on val-

vonnan tasainen laatu eri yksiköiden välillä ja toiminnan tehokkuus. Tehokkuutta elin-

tarvikevalvonnassa ovat taloudellinen tehokkuus ja toiminnan riskiperusteisuus. 

(Kieksi 2014b, 3−12.) European Commission's Food and Veterinary Office (FVO):n 

työryhmän mukaan tavoitteita, joihin pääsemistä voidaan elintarvikevalvonnassa mita-

ta, ovat muun muassa elintarvikkeiden turvallisuuden paraneminen ja asiakkaiden 

luottamus elintarviketurvallisuuteen ja -valvontaan (European Commission's Food and 

Veterinary Office´s (FVO) workgroup 2014, 7).  

 

2.2 Elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden vuosittainen arviointi Suomessa 

 

Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU) 

vahvistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 (Evira 2014a). Kunnat laativat vuosit-

tain Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valvontasuunnitelmaan pohjautuvan elintar-

vikevalvontasuunnitelman. Kunnat ovat raportoineet elintarvikevalvonnan toteutumi-
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sesta Eviralle aluehallintovirastojen kautta vuosittain kahdella raportilla: elintarvike-

valvontasuunnitelman toteutumista kuvaavalla raportilla (jäljempänä VASU-raportti) 

ja Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen tausta- ja henkilötiedot -raportilla 

(jäljempänä ELTU -raportti). (Evira 2010, 9-10.) Evira laatii vuosittain Euroopan ko-

missiolle raportin rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvin-

vointia koskevien sääntöjen varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (Evi-

ra 2014b, 4; EY-asetus N:o 882/2004, artikla 44).  

 

Evira on käynnistänyt elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden mittarei-

den kehittämisen ja ottanut ne osin käyttöön kuntien vuoden 2013 valvontatulosten 

arvioinnissa (Kieksi 2014b, 2). Kieksin (2014b, 6−8) mukaan vaikuttavuuden mittarei-

ta ovat  

- todetut elintarvikevälitteiset tautitapaukset ihmisillä 

- Oiva-valvontatulosten kehitys 

- toiminnan parantuminen Oiva-tarkastusten myötä 

- pakkausmerkintöjen tarkastustulosten osuus, joissa ei ole havaittu merkittäviä 

puutteita 

- ja annettujen seuraamusten määrä (pakkokeinot, huomautukset). 

Tehokkuuden ja laadun mittareita Kieksin (2014b, 9−12) mukaan ovat  

- Oiva-tarkastusten hajonta valvontayksiköiden välillä 

- tarkastusten kattavuus  

- riskiperusteisen valvontasuunnitelman toteutuminen  

- tarkastustehokkuus (tarkastuksia/henkilötyövuosi)  

- kustannukset/suorite 

- ja ruokamyrkytysepidemioista ilmoittaminen.  

 

 

2.3 Tutkimukset erikoistumisen kokemuksista ympäristöterveydenhuollossa  

 

Kuntaliitto toteutti vuonna 2013 kyselyn toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamisesta ympäristöterveysvalvonnan suurentuneille yksiköille. Yksiköt täytti-

vät 10 henkilötyövuoden tavoitteet ja palvelivat useampaa kuin yhtä kuntaa. Kysely-

lyyn saatiin 84 vastausta terveysvalvonnan johtajilta, valvontahenkilökunnalta ja luot-

tamushenkilöiltä. Vastausprosentti oli 31 %. Vastaajista 77 % (täysin tai kohtalaisesti 

samaa mieltä) arvioi erikoistumisen johtaneen valvonnan laadun paranemiseen asiak-
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kaan kannalta. Vastaajista 74 % katsoi, että uudistus on parantanut ympäristötervey-

denhuollon asemaa, näkyvyyttä ja mahdollisuuksia vastata tehtävästään. (Aronen 

2013, 5, 6, 22, 29.) 

 

Vuonna 2013 valmistui Sosiaali- ja terveysministeriön teettämä ylemmän ammatti-

korkeakoulun lopputyö, jossa selvitettiin ympäristöterveydenhuollon erikoistumisen 

toteutumista ja valvontahenkilöstön kokemuksia erikoistumisesta. Kyselyyn vastasi 

132 henkilöä 62 valvontayksiköstä. Vastausprosentti oli 21 %. Alle 10 htv:n yksiköi-

den määrä oli melko suuri, 73 %. (Partanen 2013 ym. 2013, 22, 24, 63.) Parhaimmat 

arvioinnit erikoistumisen vaikutuksista tehtiin valvonnan kattavuudessa ja laadulli-

suudessa (taulukko 1).  

 

TAULUKKO 1. Valvontahenkilöstön kokemuksia erikoistumisesta (Partanen 
ym. 2013, 28−40) 
 
Erikoistumisen vaikutus  Täysin tai melko samaa  

mieltä % vastaajista 

Valvonnan kattavuus on parantunut 70  

Tarkastusten laadukkuus on parantunut 78 

Valvontakäytännöt ovat yhtenäisempiä 80 

Ammattitaito on parantunut valvontahenkilöstöllä 78 

 

Erikoistuminen toteutui 86 % valvontayksiköistä, joskin erikoistumisen käsite katsot-

tiin laajasti aluejaosta aina kapea-alaiseen työnjakoon asti. Kapea-alaista erikoistumis-

ta toteutettiin erityisesti suurissa yli 10 htv:n yksiköissä. Yleisimmät erikoistumisalu-

eet olivat elintarvikevalvonta ja asumisterveys. Tutkimuksessa nähtiin vaihtoehtona 

resursseiltaan pienissä ja alueiltaan laajoissa kunnissa synenergiaetujen hyödyntämi-

nen. Vastaajista 90 % oli löytänyt synenergiaetuja erikoistumisosaamisalueissa. Sy-

nenergiaedut tarkoittavat eri lakien mukaisten valvontakäyntien yhdistämistä samaan 

käyntiin, esimerkiksi elintarvikevalvonnan ja tupakkavalvonnan yhdistämistä. Terve-

ysvalvontaan oli monesti liitetty kuluttajaturvallisuuden valvonta. (Partanen ym. 2013, 

22−63.) Huomattavan suuri valvontapanos vastanneissa kunnissa kohdistettiin elintar-

vikevalvontaan, sillä Partasen ym. (2013, 24) tutkimukseen osallistuneiden kuntien 

keskimääräinen elintarvikevalvonnan henkilötyövuosimäärä oli 4,88 htv.  
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2.4 Tutkimuksia elintarvikevalvonnan vaikuttavuudesta  

 

2.4.1 Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön muutosten vai-

kutukset pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan 

 

Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos on tehnyt vuonna 

2006−2007 tutkimuksen eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön 

muutosten vaikutuksista pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Kyselyyn vas-

tanneet edustivat 490 eri laitosta liha-, kala-, maito- ja varastoalalta vastausprosentin 

ollessa 36 %. Nevas ym. (2013, 59−64) mukaan elintarvikevalvontakäyntien määrä 

nähtiin merkittäväksi elintarviketurvallisuudelle. Kyselyn mukaan 79 % vastaajista 

katsoi valvontakäyntien aikaansaamien toimien parantaneet yrityksen elintarviketur-

vallisuutta. Mitä useammin valvontakäyntejä tehtiin, sitä harvemmin yrittäjien toimis-

sa oli lainvastaisuutta. Laitostoimijat näkivät paikalliset elintarvikeviranomaiset tär-

keimmäksi elintarvikelainsäädännön tiedon lähteeksi. Tutkimuksessa tuli esille elin-

tarviketarkastajien valvontakäynneillä käytyjen keskustelujen merkitys (kuva 1).  

 

 

KUVA 3. Elintarvikevalvonnan tarkastus. Kuva Mirjam  Rinne.  

 



8 

 

Keskustelujen todettiin auttavan toimijoita ymmärtämään elintarvikkeisiin kohdistuvia 

riskejä toiminnassa, yhdenmukaistamaan valvonnan ja toimijoiden näkemyksiä tode-

tuista lainvastaisuuksista ja parantavan yrittäjien asennoitumista valvontaan. Toimi-

joista 78 % oli parantanut omavalvontatoimia valvonnassa käytyjen keskustelujen 

perusteella. Tutkimuksen mukaan elintarvikevalvonnan valvontakäyntien tiheyden 

pienentyminen voi johtaa elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden pienenemiseen. (Ne-

vas ym. 2013, 59−64.) 

 

2.4.2 Ravintoloitsijoita, kuntien valvontaviranomaisia ja valvontaviranomaisia 

auditoivia viranomaisia koskeva tutkimus  

 

Helsingin yliopistolla oli vuosina 2011−2014 tutkimushanke, jossa elintarvikevalvon-

nan vaikuttavuutta tutkittiin ravintoloitsijoiden, kuntien valvontaviranomaisten ja kun-

tien valvontaviranomaisia auditoivien aluehallintoviranomaisten näkökulmasta. Ra-

vintoloitsijoilta kyseltiin elintarvikelainsäädännön muutosten vaikutuksista. Ravinto-

loitsijoita haastateltiin valvonnan vaikuttavuudesta ja suhtautumisesta valvontaan. 

Ravintoloiden hygieniatasoa arvioitiin valvontaraporttien ja hygieniatason arvioinnil-

la. (Nevas 2011, 66−69.) Tutkimuksen mukaan ravintoloitsijoiden elintarvikehygieni-

nen osaaminen ja asenne valvontaa kohtaan vaikuttavat ravintolan elintarvikehygieni-

an tasoon. Hyvä yhteistyö ja ohjaus toimijan ja valvojan välillä parantavat tutkimuk-

sen mukaan toimijan näkemystä valvonnan laadusta ja merkityksestä. Yli puolet toi-

mijoista arvioi tarkastuskertomusten laadun olevan erittäin tärkeä toiminnan kehittä-

misen kannalta. Epäkohtien korjaamiseen vaikuttavat tutkimuksen mukaan positiivi-

sesti elintarviketarkastajan huomautusten hyvä perustelu, neuvottelutaito ja ohjeista-

minen. (Läikkö-Roto & Nevas 2014a, 59−61.) Tutkimuksen perusteella tarvitaan toi-

mijoiden koulutuksen lisäksi vaikuttamista toimijoiden asenteisiin (Läikkö-Roto & 

Nevas 2014b, 71). Riskinarvioinnissa tulisi Läikkö-Roton & Nevaksen (2014b, 

70−71) mukaan huomioida kohteiden toimijoiden osaaminen ja asenne.  

 

2.4.3 Tutkimuksia riittämättömien resurssien syistä ja seurauksista elintarvike-

valvonnassa 

  

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimuksessa haastateltiin vuonna 

2005 suomalaisia elintarvikevalvontaviranomaisia kunnissa, joista osalla oli alle puo-

let vaadittavista resursseista ja osalla riittävät resurssit. Tähkäpää ym. tutkimuksen 
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mukaan kunnan päättäjien huono tietämys elintarvikevalvonnasta ja huono arvostus 

elintarvikevalvontaa kohtaan johtavat elintarvikevalvonnan vähäisiin resursseihin. 

Myös viranomaisten huono kyky hankkia toiminnalleen rahoitusta heikentää käytettä-

viä resursseja. (Tähkäpää ym. 2008, 403−411.)  

 

Kreikassa tehtiin vuonna 2004 standardoitujen elintarvikevalvontakäyntien tutkimus. 

Siinä todettiin vähäisten valvontaresurssien olevan syynä suurimpien kaupunkien 

huonompiin elintarvikevalvontatarkastusten tuloksiin. Kaupungeissa, joissa tulokset 

olivat huonommat, oli puutoksia säännöllisistä valvontakäynneistä elintarvikevalvon-

takohteissa. Niiden kaupunkien valvojilla oli suuremmat tarkastuskohteiden lukumää-

rät verrattuna vertailukaupunkeihin. Tutkimuksessa todettiin tilastollinen merkitys 

tarkastukseen kuluvan suuremman ajan ja ei-tyydyttävien tarkastustulosten välillä. 

(Hadjichristodoulou ym. 2007, 1632−1640.) 

 

2.4.4 Tutkimustulos ruokamyrkytysepidemioista 

 

Kunnassa tapahtuneiden ruokamyrkytysepidemioiden määrää useiden vuosien ajalta 

voidaan Tähkäpää ym. (2008, 407−410) mukaan käyttää elintarvikevalvonnan vaikut-

tavuuden indikaattorina. Tutkimuksen mukaan kuntien ruokamyrkytysepidemioiden 

määrä oli verrannollinen hyväksymättömiin omavalvontasuunnitelmiin, pieniin asu-

kasta kohden laskettuihin ympäristöterveydenhuollon kuluihin ja suureen kunnan asu-

kastiheyteen ja -kokoon. (Tähkäpää ym. 2008, 403−410.)   

 

 

3 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONTA VUOSINA 

2003−2013 

 

3.1 Hyvinkää elintarvikevalvonta-alueena   

 

Hyvinkään kaupunki on muodostanut ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueen 

itsenäisesti vuosina 2003−2013. Kaupungin tiiviistä rakenteesta johtuen 85−90 % val-

vontakohteista sijaitsee 4 km:n säteellä toimipistettä (Hyvinkään kaupunki Ympäristö-

lautakunta 2009, 292). Tunnuslukuja Hyvinkään kaupungista, ympäristöterveyden-

huollosta ja elintarvikevalvontakohteista tarkastelujakson alussa ja lopussa on esitetty 

taulukossa 2.  
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TAULUKKO 2. Tunnuslukuja Hyvinkään kaupungista, ymp äristöterveyden-

huollosta ja elintarvikevalvontakohteista tarkastelujakson alussa ja lopussa. 

(Elintarviketurvallisuuden… 2014; Evira 2007, 39; Hyvinkää kaupungin ympä-

ristöterveydenhuolto 2004a, 1; Hyvinkää kaupungin ympäristöterveydenhuolto 

2004b, 4; Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto 2012, 5, liite 3; Hy-

vinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto 2013, 4−5; Hyvinkään kaupunki 

2014a, 1; Hyvinkään kaupunki, 2003, 5; Poutiainen-Lindfors 2005, 7−8; Tilasto-

keskus 2014; Väestörekisterikeskus 2013)  

 
Hyvinkää Vuosi 2003 Vuosi 2013 

Väkiluku 42 997 46 188 

Ympäristöterveydenhuollon työntekijät 3 terveystarkasta-

jaa, kaupungin 

eläinlääkäri ja  

toimistotyöntekijä  

4 terveystarkastajaa, 

elintarviketarkastaja, 

kaupungin I ja II eläin-

lääkäri, 0,4 valvonta-

eläinlääkäri,  

näytteenottaja, 1,4  

toimistotyöntekijää, 0,1 

ympäristötoimenjohtaja 

ja 0,1 lakimies  

Henkilötyövuosia elintarvikevalvonta 

/ympäristöterveydenhuolto 

1,9/5 3,0/10 

Toteutunut työpanos htv/ arvioitu vä-

himmäistyöpanostarve htv (Eviran ky-

seisen vuoden tarkastustiheysohjeen 

mukaan *1,5)   

428/515= 0,84 

tavoite vähintään 

1 
 

658/570=1,15 

tavoite vähintään 1 

(laskettu tässä työssä) 

Valvontaa tekevien työpanos henkilö-

työpäivinä/elintarvikevalvonnan koko-

naistyöpanos henkilötyöpäivinä ELTU  

-raporteista % 

383/428= 89  604/658=92  

Valvontakohteiden määrä  

(ei alkutuotantoa) 

306 326 

Liha- ja kala-alan laitokset 3 3 

Leipomot ja viljavalmistelaitokset 8 9 

Ravintolat ja muut tarjoilupaikat 87 175 
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jatkuu… 

Hyvinkää Vuosi 2003 Vuosi 2013 

Laitoskeittiöt 103 43 

Keskuskeittiöt 9 15 

Myymälät ja muut myyn-

tipaikat 

77 59 

Alkutuotanto 13 9 

 

Kaupungin asukasluku ja elintarvikevalvonnan valvontakohteiden määrä ovat mo-

lemmat nousseet tarkastelujaksolla 7 %. Elintarvikevalvontakohteiden lisääntyminen 

on johtunut pääasiassa tarjoilupaikkojen ja keskuskeittiöiden lisääntymisestä. (tauluk-

ko 2.) Valvontakohteisiin liittyvä suurin muutos oli vuoden lopulla 2012 kauppakes-

kus Willan avaaminen, jolloin tarjoilupaikat lisääntyivät 30 kohteella (Hyvinkään 

kaupunki 2013, 8).   

 

3.2 Erikoistumisen toteutus Hyvinkään kaupungissa  

 

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut suunnitelmallista re-

surssien ja erikoistumisen lisäämistä vuosien 2007−2013 aikana (Hyvinkään kaupun-

gin ympäristöterveydenhuolto 2012, 5; Hyvinkään kaupunki 2008, 3; Hyvinkään kau-

punki Ympäristölautakunta 2009, 291). Henkilöresurssit ovat tarkastelujaksona lisään-

tyneet 100 % ympäristöterveydenhuollossa ja 58 % elintarvikevalvonnassa (taulukko 

2). Vuonna 2009 Hyvinkää päätti muodostaa toiminta-alueen yksin tavoitteena 10 

htv:n henkilöstöresurssit vuonna 2013, kun yhteistoiminta-alueneuvottelut päättyivät 

tuloksettomana Nurmijärven kunnan ja Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän 

kanssa (Hyvinkään kaupunki Ympäristölautakunta 2009, 291). Tehdyt muutokset ym-

päristöterveydenhuollon henkilöresursseissa olivat: 

- vuosina 2006−2011 kuluttajaturvallisuusvalvojan työpanos (0,4 htv) ostettiin 

Riihimäen kuntayhtymältä (Hyvinkään kaupunki 2010a, 4; Hyvinkään kau-

punki 2006b, 2) 

- vuonna 2007 palkattiin neljäs terveystarkastaja (Hyvinkään kaupunki 2008, 3) 

- vuonna 2010 kaupungineläinlääkärin työpanos siirrettiin kokonaan ympäristö-

terveysvalvontaan palkattaessa praktiikkaa tekevä kaupungin II eläinlääkäri 

(Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto 2010, 5) 
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- vuonna 2011 palkattiin kokoaikainen terveystarkastaja Riihimäen kanssa yh-

teisen osa-aikaisen kuluttajaturvallisuusvalvojan tilalle (+ 0,6 htv) (Hyvinkään 

kaupunki 2010a, 4) 

- vuodesta 2012 näytteenottajan palvelut ostettiin Hyvinkään kaupungin elintar-

vike- ja ympäristölaboratoriolta (+ 1,0 htv) (Hyvinkään ympäristöterveyden-

huolto 2011, 1) 

- kemikaalivalvonnasta vapautunut työpanos (0,1 htv) saatiin elintarvikevalvon-

taan (Hyvinkään kaupunki 2014c, 1). 

 

Tarkastelujaksolla elintarvikevalvonnan työntekijöiden erikoistuminen lisääntyi ja 

valvonnassa siirryttiin aluejaosta enemmän toiminnalliseen työnjakoon. Alkuaikoina 

2003−2008 terveystarkastajien työnjako oli pääosin alueellinen elintarvike-, terveys- 

ja tuoteturvallisuusvalvonnassa. Vesien ja kemikaalien valvonta sekä sisäilmatyöryh-

mätyöskentely tehtiin niihin erikoistuneen tarkastajan toimesta. (Hyvinkään kaupunki 

2006b, 91−92; Hyvinkään kaupunki 2012, 5.) Erikoistuminen lisääntyi siten, että vuo-

desta 2008 lähtien yksi terveystarkastaja teki elintarvikevalvontaa ja vuodesta 2009 

asunnontarkastukset keskitettiin yhdelle tarkastajalle (Hyvinkään kaupunki 2010a, 6; 

Hyvinkään kaupunki 2010b, 4). Vuonna 2013 aluejako oli enää elintarvike- ja tupak-

kavalvonnassa. Elintarvikevalvontaa teki kaupungineläinlääkärin ohella edelleen kol-

me tarkastajaa, niin kuin tarkastelujakson alussakin, mutta nyt enemmän keskittynee-

nä elintarvikevalvontaan. Vuonna 2013 elintarvikkeita valvovien tarkastajien toimen-

kuviin oli yhdistetty tupakkavalvonta ja hoitolaitosten, kampaamoiden, kauneushoito-

loiden ja kemikaalien valvonta. (Hyvinkään kaupunki 2012, 5, 17.) 

 

Taulukkoon 2 on laskettu Hyvinkään elintarvikevalvontatiedoista toteutuneen työ-

panoksen ja arvioidun valvontatarpeen suhde. Suhdeluku oli 0,84 vuonna 2003 ja 1,15 

vuonna 2013. Suhdeluvut kuvaavat käytettävissä olevan työajan lisääntyneen arvioi-

tuun valvontatarpeeseen nähden 37 %:lla vuosina 2003−2013. Tarvittava työaika on 

arvioitu Eviran kyseisten vuosien tarkastustiheysohjeiden (jäljempänä valvontatarpeen 

arviointiohje) mukaan. Se on vuosien välillä hieman muuttunut, joten luvut eivät ole 

täysin vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Esimerkiksi vain pakattujen helposti pilaan-

tuvia elintarvikkeiden myyvien kauppojen tarkastustiheys on muuttunut vuosittaisesta 

kerran kolmeen vuoteen tehtäväksi. Suhdeluvut kuvaavat valvonnan resursseja suh-

teessa kyseisen ajan Eviran tarpeelliseksi pitämään valvontatarpeeseen nähden. Arvi-

oitu valvontatarve on kerrottu Eviran ohjeen mukaan 1,5:llä, jotta huomioidaan elin-
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tarvikevalvontaan tarkastusten ohella kuuluva muu työ. (Poutiainen-Lindfors 2005, 8.) 

Poutiainen-Lindforsin (2005, 8) mukaan kokonaistyöpanos voi todellisuudessa olla 

vielä suurempi kuin 1,5 kertaa tarkastuksiin kuluva työaika. Hyvinkäällä valvontatyö-

tä tekevien osuus on ollut korkea, 89−92 %, elintarvikevalvonnan kokonaistyöpanok-

sesta (taulukko 2).  

 

3.3  Hyvinkään elintarvikevalvonnassa toteutuneet laadulliset toimet 

 

Laadullisia toimia Hyvinkään elintarvikevalvontaan ovat tarkastelujaksona tuoneet 

lainsäädännölliset muutokset ja Eviran ohjeistuksien toteuttaminen. Lisäksi kuntia on 

kannustettu suunnitelmallisempaan valvontaan ja laatujärjestelmien käyttöönottoon 

(Evira ym. 2010, 13, 16). Eniten laadullisia toimia Hyvinkään elintarvikevalvonnassa 

tehtiin maksullisuuteen siirtymisen yhteydessä vuonna 2007 (taulukko 3). Samaan 

aikaan tarkastusten kattavuuteen kiinnitettiin huomiota valvontasuunnitelmassa, jossa 

todettiin tehtävän vähintään yksi perustarkastus jokaiseen valvontakohteeseen vuodes-

sa (Hyvinkään kaupunki 2006a, 95). 

 

TAULUKKO 3. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonna n laadulliset toimet 

vuosina 2006−2013 (Hyvinkään kaupungin... 2011, 6; Hyvinkään kaupunki 

2006a, 1, 92−101, 129−144; Hyvinkään kaupunki 2010a, 6−7, Hyvinkään kau-

punki 2013, 7; Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto 2012, 1; Hyvinkään ympä-

ristöterveydenhuolto 2014, 1).   

 
Vuosi  Laadulliset toimet 

2006−2007 Maksullisuuden valmistautumiseen liittyvä työ: riskinarviointi, tak-

sat, tarkastuslomakkeet, valvontakirjausohjeet, näytteenotto-ohjeet, 

analyysitasoisten näytteenottosuunnitelmien laatiminen.  

2006−2011 Omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen 

2010−2013 Valvontakohteiden syöttö keskitettyyn tietojärjestelmään vuonna 

2010. Tietojärjestelmän asteittainen käyttöönotto vuosina 

2010−2013. 

2011 Riskinarviointi (EVO):n mukaan 

2012 Laatujärjestelmä, asiakasvalitusten dokumentointi 

2013 Oiva-julkisuusjärjestelmän käynnistäminen kaupoissa, kahviloissa 

ja ravintoloissa. 
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Toimijoihin kohdistuvaa byrokratiaa vähennettiin vuonna 2011 Lailla elintarvikelain 

muuttamisesta (352/2011). Sen mukaan elintarvikehuoneistojen hyväksymismenettely 

muutettiin ilmoitusmenettelyksi ja ei-ammattimaisten tilapäisten myyjien ilmoitusvel-

vollisuudesta luovuttiin. 

 

Elintarvikevalvonnan tarkastukset ovat olleet riskinarviointiin perustuvaa ja suunni-

telmallista tarkastelujakson alusta lähtien (Hyvinkään kaupunki 2003, 1−15). Kohtei-

den riskinarviointi tehtiin vuosina 2003−2005 kolmiportaisella toimintatyyppiin pe-

rustuvalla riskinarvioinnilla (Hyvinkään kaupunki 2003, 1−15; Hyvinkään kaupunki 

2006b, 1). Arvioinnin pohjana on ollut Keinäsen (1999, 48−51) Ympäristö- ja Terveys 

-lehdessä esittämä riskinarviointiohje, jossa huomioidaan toiminnan luonne, laajuus ja 

omavalvonnan taso. Vuonna 2006 ohjeen avulla tehtiin kohdekohtainen riskinarviointi 

maksullisuuteen siirtymisen yhteydessä (Hyvinkään kaupunki 2006b, 1, 3). Vuodesta 

2011 lähtien on käytetty valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) mukais-

ta riskinarviointia (Hyvinkään kaupunki 2010a, 6−7). Riskinarviointimalli perustui 

toimintatyyppikohtaisiin tarkastusmääriin, joita muutetaan tarvittaessa kohdekohtaisil-

la arvioilla haittojen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden mukaan. Valvontatarpeen 

arviointiohjeessa korostui tarkastusten keskittäminen suurempiriskisiin toimintoihin. 

Vuosittaisesta valvonnasta poistettiin esimerkiksi vain pakattuja elintarvikkeita myy-

vät kaupat. (Evira 2011, 56−62.)   

 

Näytteenottosuunnitelmia on tehty tarkastelujakson alusta alkaen (Hyvinkään kaupun-

ki 2003, 7−15). Vuodesta 2007 ne ovat olleet analyyseiltään suunniteltuja ja näyt-

teenottoon on ollut ohjeet (Hyvinkään kaupunki 2006a, 96−99, 155). Valvonnassa on 

otettu valitus- ja ruokamyrkytysepäilynäytteitä. Omavalvonnan valvomiseksi tehty 

näytteenotto on suunnattu vuosittain valvontakohteisiin, joiden toimintaan liittyy suu-

rempi riski ja joiden omavalvontanäytteenotossa on puutteita. (Hyvinkään kaupunki 

2010a, 9, 10, 12.) Näytteenottoprojekteja on tehty vuosittain 2−4 kpl huomioiden eri-

tyyppisiä toimijoita. Kunta on osallistunut vuosittain Eviran projekteihin. Projektien 

tulokset ovat esitetty Hyvinkään kaupungin internetsivuilla. (Hyvinkään kaupunki 

2006a, 101, 102.) Suurin muutos näytteenoton työjärjestelyissä on tapahtunut vuonna 

2012, jolloin näytteenotto ulkoistettiin (Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto 2011, 

1). 
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3.4 Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon taloudelliset resurssit  

 

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon taloudelliset resurssit eli toiminta-

kulut vuosien 2003−2013 aikana on esitetty liitteessä 1. Tiedot on kerätty Hyvinkään 

kaupungin ympäristölautakunnan toimintakertomuksista vuosilta 2004–2007 ja tulos-

laskelmista vuosilta 2008−2013. Toimintakuluissa ei ole eritelty elintarvikevalvonnan 

kuluja. Toimintakulujen kasvu on ollut tarkastelujaksolla 111 % ja ne ovat kasvaneet 

pääasiassa lisätyöntekijöiden (tarkastajat ja eläinlääkärit) palkkaamisesta (Hyvinkään 

kaupunki 2014b; Hyvinkään kaupunki Ympäristölautakunta 2005, 6). 

 

Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat nousseet tarkastelujaksolla kuusinker-

taiseksi (Hyvinkään kaupunki 2014b; Hyvinkään kaupunki Ympäristölautakunta 2005, 

5). Toimintatuotot ovat lisääntyneet erityisesti vuoden 2007 jälkeen, kun maksullisuus 

otettiin käyttöön huoneistojen hyväksymisten lisäksi myös suunnitelmallisissa valvon-

tatarkastuksissa ja näytteenotossa (Hyvinkään kaupunki Ympäristölautakunta 2008, 

101). Toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 6 % vuonna 2003 ja 18 % vuonna 

2013 (Hyvinkään kaupunki 2014b; Hyvinkään kaupunki Ympäristölautakunta 2005, 

6). Vuonna 2013 toimintatuotoissa oli mukana elintarvike-, terveys-, tupakka-, kemi-

kaali- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan suunnitelmallinen valvonta ja ilmoitusten kä-

sittely (Ympäristöterveydenhuolto 2012, 1−14). 

 

Kun toimintatuloista vähennetään toimintakulut, saadaan toimintakate. Se on koko 

tarkastelujaksolla ollut negatiivinen ja suurentunut 82 % tulojen lisääntymisestä huo-

limatta vuosien 2003 ja 2013 välillä. (Hyvinkään kaupunki 2014b; Hyvinkään kau-

punki Ympäristölautakunta 2005, 6.) 

 

3.5 Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksen vuoden 2010 asiakastyytyväi-

syyskyselyn tulokset  

 

Ympäristökeskuksen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin vuonna 2010 puhelinkyselyllä. 

Tutkimuskohteena olivat ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta, elintarvike- ja 

ympäristölaboratorio ja ympäristöpalvelut. Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy käyt-

täen Corporate 360 ° CUSTOMER -tutkimuskonseptia. Tutkimuksessa selvitettiin, 

kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat ympäristökeskuksen eri tekijöihin ja mikä on kunkin 

tekijän merkitys asiakkaan näkökulmasta. Kyselyssä haastateltiin 303 valvonta-
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asiakasta 21.10.−04.11.2010 välisenä aikana. Tyytyväisyyttä kuvattiin asteikolla täy-

sin tyytyväinen − hyvin tyytyväinen − tyytyväinen − vähemmän tyytyväinen − tyyty-

mätön. Kyselyn laatijoiden mukaan asteikko oli tavanomaista ankarampi, sillä neut-

raalina vaihtoehtona oli tyytyväinen. (Taloustutkimus Oy 2010, 1, 4, 9−11.) 

 

Kokonaistyytyväisyys ympäristöterveydenhuollon palveluihin oli tutkimuksen mu-

kaan hyvä. Vastaajista 57 % oli vähintäänkin hyvin tyytyväinen palveluihin. Koko 

ympäristökeskuksen vastaava luku oli 35 %. Ympäristöterveydenhuollon luotettavuut-

ta arvioitaessa hyvin tyytyväisten ja täysin tyytyväisten osuus oli 61 %. Tyytyväisim-

piä ympäristöterveydenhuollossa oltiin tavoitettavuuteen sähköpostilla. Tarkastuspöy-

täkirjojen vastaavuus tarkastuksen kulkuun nähden oli hyvä. Asiantuntijuustaso arvi-

oitiin riittäväksi. (Taloustutkimus Oy 2010, 5, 7, 21, 24, 35−38.)  

 

Ensisijaiset kehityskohteet ympäristöterveydenhuollon toiminnassa olivat tutkimuksen 

mukaan yhteistyön toimivuus, ympäristöterveydenhuollon luotettavuus ja tarkastus-

käyntien riittävyys. Nämä vaikuttivat eniten kokonaistyytyväisyyteen. Toissijaisia 

kehityskohteita olivat lausuntojen ymmärrettävyys, tavoitettavuus puhelimitse, asia-

kirjojen käsittelyn nopeus, palvelun ystävällisyys ja päätösten perustelujen riittävyys. 

(Taloustutkimus Oy 2010, 35−38.) 

 

Eniten kehitettävää ympäristökeskuksessa oli asiakkaiden mielestä viestinnässä.  Ko-

konaistyytyväisyys viestintään ja tiedottamiseen oli vain 23 % (täysin tai hyvin tyyty-

väiset). Ensisijaisia kehittämiskohteita tiedottamisessa olivat tuotteista ja palveluista 

tiedottaminen ja esitteet. Internetsivuihin oltiin tyytyväisiä. (Taloustutkimus Oy 2010, 

5, 13, 69−70.) 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta ympäristökeskuksessa on parannettu eri osa-

alueita omina projekteina. Työntekijöitä on koulutettu vaativien asiakaspalvelutilan-

teiden koulutuksilla, sisäistä ja ulkoista viestintää on parannettu ja sähköistä asiointia 

on kehitetty. Asiakastyytyväisyyskysely uusitaan vuonna 2015. (Lavia 2014.)  
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4 VAIKUTTAVUUTTA MITTAAVIEN MITTAREIDEN TIETOJEN KERU U 

JA TULOSTEN KÄSITTELY 

 

4.1 Hyvinkään elintarvikevalvonnan valvonta-aineisto 

 

Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan valvonta-aineisto vuosilta 2003−2013 

kerättiin vuosittaisista valvontasuunnitelmista, valvontasuunnitelmaraporteista 

(VASU-raportti) ja kunnallisen elintarvikevalvonnan ja tutkimuksen tausta- ja henki-

lötiedoista (ELTU -raportti). ELTU -raporteista on kerätty tiedot   

- henkilötyöpäivistä 

- valvontatoimenpiteistä 

- kohteista, joissa on tehty valvontatoimenpiteitä 

- asiakasvalituksista 

- valvontanäytteistä 

-  ja hyvien valvontanäytteiden osuudesta.  

Vuodesta 2007 VASU-raporteista on kerätty tiedot  

- valvontakohteiden määrästä  

- tarkastusmääristä 

- tarkastusten kattavuudesta 

- ja tarkastusten ja näytteiden suunnitelmanmukaisuudesta. 

Ennen vuotta 2007 vastaavat tiedot kerättiin ELTU -raporteista, koska VASU-

raportteja ei vielä tehty. Tarkastusten ja näytteiden suunnitelmanmukaisuutta varten 

tarvittavat tiedot poimittiin tältä ajalta valvontasuunnitelmista ja ELTU -raporteista. 

Vuonna 2013 osa raportoiduista tiedoista siirtyi keskitetyn tiedonsiirtojärjestelmän 

Kutin kautta. Raportoiduista ruokamyrkytysepidemioista tiedot saatiin Evirasta. Suo-

men elintarvikevalvontatietoja poimittiin Eviran vuosiraporteista. 

 

Tarkastustehokkuus laskettiin kerätyistä tiedoista. Tarkastustehokkuus, tarkastuk-

sia/henkilötyövuosi, kuvaa tarkastajien aktiivisuuden lisäksi valvontaohjelmien, ris-

kinarviointityökalujen, johtamisen, työnjaon ja tukitoimien toimivuutta. Se kuvaa 

myös yksikkökoon sopivuutta tarkastuskohteisiin nähden. Tehokkuuteen vaikuttaa 

myös valvontakohteiden etäisyys toimipaikasta ja valvontakohteiden laatu − esimer-

kiksi paljon perehtymistä vaativia kohteita samassa kunnassa.  
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Kerätyistä tiedoista saatiin laadulliset valvontasuoritemittarit, kuten valvontatoimenpi-

teet, kohteet, joissa on tehty valvontatoimenpiteitä, tarkastusten kattavuus ja tarkastus-

ten ja näytteenoton suunnitelmanmukaisuus. Määrällisiä suoritemittareita olivat tar-

kastusten ja näytteiden määrät. Tulosmittariksi kerättiin tiedot hyvien valvontanäyte-

tulosten osuudesta. Valvontasuoritteiden ja -tuloksien kehitystä verrattiin henkilö-

resurssien kehitykseen kuvaajilla. Asiakasvalitusten ja ruokamyrkytysten kehitystä 

verrattiin valvontanäytetulosten kehitykseen. Hyvinkään ja Suomen elintarvikeval-

vonnan vaikuttavuutta arvioitiin vertaamalla valvonta-aineiston mittareita taulukossa 

vuosina 2005 ja 2012. Vertailua tehtiin tarkasteluvälin keskiväliltä, koska haluttiin 

käsitellä muitakin vuosia kuin ensimmäistä ja viimeistä. Lisäksi vuosi 2013 oli poik-

keuksellinen Oivan käyttöönoton vuoksi.  

 

4.2 Asiakaskyselytutkimus Hyvinkään kauppakeskus Willassa 

 

Kyselytutkimus koetusta elintarviketurvallisuudesta tehtiin 3.9.2014 keskiviikkona klo 

9:00−15:30 Hyvinkään kauppakeskus Willassa ympäristöterveydenhuollon järjestä-

män näkyvyyspäivän yhteydessä. Vastauksia pyydettiin satunnaisilta ohikulkijoilta 

käytävällä sijaitsevassa esityspisteessä. Taustatietoina vastaajilta kysyttiin sukupuolta 

ja ikää. Vastaajiksi hyväksyttiin Hyvinkäällä myynti- ja tarjoilupaikoissa vuosina 

2003−2013 asioineet vähintään 28 -vuotiaat henkilöt. Näin vastaajiksi saatiin otos, 

johon kuuluvat olivat olleet tarkastelujakson alussa vähintään 16−17 -vuotiaita asiak-

kaita. Liitteessä 2 on esitetty kyselylomake, joka testattiin vapaaehtoisjärjestöjen kes-

kuksen Onnensillan asiakkailla ennen lomakkeen käyttöönottoa.    

 

Kyselyn ensimmäisessä osassa oli suljettuja väittämiä elintarviketurvallisuuden koe-

tuista muutoksista vuosien 2003−2013 aikana, elintarvikevalvonnan luotettavuudesta 

ja elintarvikevalvonnan näkyvyydestä. Väittämät esitettiin erikseen Hyvinkäällä ja 

Suomessa. Vastaukset pyydettiin asteikolla täysin samaa mieltä – osittain samaa miel-

tä – ei osaa sanoa – osittain eri mieltä – täysin eri mieltä. ”Ei osaa sanoa” -vastauksien 

määrää verrattiin muiden vastausten määrään ja arvioitiin kyselyn tulosten luotetta-

vuutta. Naisten ja miesten vastaukset käsiteltiin erikseen.  

  

Lisäksi asiakkailta kysyttiin jatkokysymyksenä syitä elintarviketurvallisuuden koetulle 

parantumiselle tai huonontumiselle. Syyt olivat samoja parantumiselle ja huonontumi-

selle ja niitä saattoi valita valmiista vaihtoehdoista monivalintataululukosta useita. 
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Vastausten määrät laskettiin. Syyt elintarviketurvallisuuden paranemiselle ja huono-

nemiselle asetettiin suuruusjärjestykseen.  

 

Avoimessa kyselyn osassa kysyttiin toivottuja ympäristöterveydenhuollon painopiste-

alueita ja toiminnan muuttamis- ja kehittämisehdotuksia. Vastaukset käsiteltiin mää-

rällisesti ja sanallisesti.  

 

 

5 HYVINKÄÄN ELINTARVIKEVALVONNAN VALVONTA-AINEISTON 

VAIKUTTAVUUDEN KEHITYS 2003−2013 

 

5.1 Henkilöresurssit ja tarkastukset 

 

Hyvinkään elintarvikevalvonnan valvontatiedot on esitetty liitteessä 1. Elintarvikeval-

vontaan käytetyt henkilöresurssit olivat lisääntyneet 58 % vuosina 2003−2013. Vuon-

na 2003 elintarvikevalvonnan henkilötyövuosipanos oli 1,9 htv ja vuonna 2013 se oli 

3,0 htv. Suurin lisäys henkilötyövuosissa, 0,6 htv, tapahtui vuonna 2007. Henkilö-

resurssien määrä on esitetty teknisistä syistä jäljempänä henkilötyöpäivinä (1 htv = 

220 htp).  

 

Tarkastusmäärien trendi on ollut tarkastelujaksolla viidesosalla vähenevä (kuva 4). 

Tarkastuksia tehtiin 419 kpl vuonna 2003 ja 366 kpl vuonna 2013, joten niiden määrä 

väheni 15 %. Alkutuotannon tarkastukset eivät ole tarkastuksissa mukana. Henkilö-

resurssien lisäys pystyi vuonna 2008 lisäämään tarkastuksia, mutta sen jälkeen tarkas-

tusten määrä notkahti.  
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KUVA 4. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvontaan käytetyt henkilötyöpäivät 

ja tehtyjen tarkastusten määrät vuosina 2003−2013   

 

Tarkastusten määriä vähensivät vuodesta 2006 lähtien maksullisuuteen liittyvät laa-

dulliset toimet vuosina 2006−2007 ja omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen vuo-

sina 2006−2011. Tarkastajavaihdokset ja valvontakohteiden rekisteröiminen keskitet-

tyyn tietojärjestelmään vähensivät tarkastuksia vuonna 2010 ja Oiva-

julkistamisjärjestelmä vuonna 2013. 

 

5.2  Tarkastustehokkuus  

 

Tarkastustehokkuus on heikentynyt 45 % tarkastelujaksolla, sillä henkilötyövuotta 

kohden tarkastusmäärät ovat laskeneet 221 tarkastuksesta 122 tarkastukseen. Suurim-

mat alenemat tarkastustehokkuudessa olivat 26 % vuonna 2007 ja 39 % vuonna 2010. 

(liite 1.) Syyt näiden vuosien tarkastustehokkuuden vähenemiseen ovat samat kuin 

aiemmin esitetyt syyt tarkastusten määrän vähenemiselle. Lisäksi asteittain käyttöön-

otetussa keskitettyyn tietojärjestelmään liitetyssä Tervekuu-ohjelmassa on ollut paljon 

kankeutta ja ongelmia vuosina 2010−2013. Myös Valtiontalouden tarkastuskeskus 

(2014, 70) on todennut kunnilta saatujen tietojen perusteella ympäristöterveydenhuol-
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lon keskitetyn tietojärjestelmän Kutin työlään tietojen syötön ja todennut tietojärjes-

telmäongelmien vähentävän tarkastusresursseja kenttätyöstä.   

 

Toimijoihin kohdistetut byrokratian vähentämistoimet Suomessa vuonna 2011 eivät 

selvästi lisänneet tarkastuksia Hyvinkäällä sen jälkeen. Elintarvikevalvontaa kuormit-

taa yhä asiakasneuvontatyö liittyen uusiin toimijoihin ja yleisötilaisuuksien elintarvi-

kemyynteihin. Lisäksi Oiva-julkistamisjärjestelmän käyttöönotto vähensi tarkastusten 

määriä vuonna 2013. 

 

5.3 Valvontakohteiden määrä, tarkastusten kattavuus ja suunnitelmanmukai-

suus 

 

Valvontakohteiden (elintarvikehuoneistot) määrä on noussut tarkastelujaksolla 7 %. 

Vuonna 2003 elintarvikehuoneistoja ja -laitoksia oli 306 kpl ja vuonna 2013 niitä oli 

326 kpl. Laitosten määrä pysyi samana. Alkutuotannon kohteiden määrä on ollut pieni 

ja se on vähentynyt. Alkutuotannon kohteita oli 13 kpl vuonna 2003 ja 9 kpl vuonna 

2013. (liite 1) Muun kuin maidon alkutuotannon hygieniatarkastukset aloitettiin vuon-

na 2006 (Evira 2007, 18). Vuoden 2013 raportoinnissa todettiin Tervekuu -ohjelmasta 

raportoituvan Eviraan ylimääräisiä kohteita, ja niiden määrää oli mahdollista korjata 

(Elintarviketurvallisuuden…2014). Vuoden 2013 valvontasuunnitelmassa kohteita oli 

326 kpl ja keskitetystä tietojärjestelmästä niitä raportoitui 355 kpl (Hyvinkään kau-

pungin… 2012). Lukua 326 voidaan pitää luotettavampana ja sitä on tässä työssä käy-

tetty vuoden 2013 valvontakohteiden lukumääränä.  

 

Tarkastusten kattavuus eli tarkastettujen kohteiden osuus kaikista elintarvikehuoneis-

toista ja –laitoksista on tarkasteluajalla vaihdellut 54−86 %. Kattavuutta on saatu pa-

rannettua huomattavasti, sillä sen trendi on ollut 20 % nouseva (kuva 5).  Tarkastusten 

kattavuuden parantuminen on johtunut henkilöresurssien lisääntymisestä ja kattavuu-

den huomioimisesta suunnittelussa vuodesta 2007 lähtien.  

 

Tarkastusten suunnitelmanmukaisuus, suunnitelman toteutumisprosentti, on ollut mel-

ko korkealla tasolla 63−100 % ja sen trendi on ollut 10 % nouseva (kuva 5). Tarkas-

tussuunnitelmasta toteutui alle 70 % vuosina 2003 ja 2010. Kattavuudessa ja suunni-

telmanmukaisuudessa tapahtui molemmissa notkahdus alaspäin vuonna 2010 samoista 

syistä kuin tarkastuksissakin ja vuonna 2013 Oiva-julkisuusjärjestelmän aloittamisen 
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vuoksi. Tarkastusten suunnitelmallisuuden ja kattavuuden lisääntymiseen on vaikutta-

nut suunnittelemattomien tarkastusten vähentyminen. Niiden osuus tarkastuksista on 

vähentynyt 21 prosentista 6 prosenttiin vuosina 2008−2013, jolloin niitä on raportoitu 

VASU-raporteissa (liite 1). Tarkastussuunnitelman parempaan toteutumiseen on vai-

kuttanut myös suunniteltujen tarkastusten määrän väheneminen. Vuodelle 2003 suun-

niteltiin 665 tarkastusta ja vuodelle 2013 suunniteltiin 418 tarkastusta, joten suunni-

telmalliset tarkastusmäärät vähenivät tarkastelujaksolla 37 % (Hyvinkään kaupun-

gin…2012; Hyvinkään kaupunki 2003, 15). Siihen on voinut puolestaan vaikuttaa 

toimijoiden omavalvonnan paraneminen, tarkentunut riskinarviointi ja realistisempi 

suunnittelu. 

 

 

KUVA 5. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan tarkastusten kattavuus ja 

suunnitelmanmukaisuus vuosina 2003−2013 

 

5.4 Valvontatoimenpiteet valvontakohteissa  

 

Valvontatoimenpiteitä ei ole tarkkaan määritelty Eviran vuosiraporteissa ennen Oiva-

julkistamisjärjestelmää. Valvontatoimenpiteinä mainitaan vuoden 2011 raportissa  
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(Evira 2012, 6) epäkohdista annetut kirjalliset huomautukset ja pakkotoimet. Varmas-

tikin kehotukset määräaikoineen on Hyvinkäällä kirjattu, mutta lievempien toimenpi-

teiden, kuten esimerkiksi kirjallisten huomautusten kirjaamisessa voi olla eroja.  

 

Tarkastuksella tehtyjen valvontatoimenpiteiden määrä on noussut Hyvinkäällä tarkas-

telujaksolla. Valvontatoimenpiteitä raportointiin 51 kpl vuonna 2003 ja 305 kpl vuon-

na 2012. Kohteiden osuus, joissa valvontatoimenpiteitä on tehty, on noussut samana 

aikana 12 prosentista 66 prosenttiin. Alkutuotanto on valvontatoimenpiteissä ja koh-

teissa mukana. Vuonna 2013 valvontatoimenpiteissä oli merkitsemisvajetta Tervekuu  

-valvontaohjelmaan kirjaamisessa. Siksi valvontatoimenpiteiden vertailu tehtiin vuo-

sien 2003 ja 2012 välillä. 

 

Tarjoilu- ja myyntipaikkojen Oiva-tarkastuksissa valvontatoimenpiteitä (korjattavaa 

tai huono -arvioita) tehtiin 13 %:ssa tarkastuksista ajalla 1.5−31.12.2013. Hyvinkäällä 

kaikki toimenpiteet Oiva-tarkastuksissa olivat kehotuksia määräajalla, pakkotoimenpi-

teitä ei käytetty. Lievempiä huomautuksia annettiin hyvä -arvioilla, joiden osuus oli 

64 % tarkastetuista kohteista. (Elintarviketurvallisuuden…2014.) Yhteensä eritasoisia 

valvontatoimenpiteitä tehtiin 77 % Oiva-tarkastuksista. 

 

Tarkastuksella tehtyjen valvontatoimenpiteiden määrä on noussut tarkastelujaksolla 

Hyvinkäällä, vaikka tarkastusmäärät ovat vastaavassa ajassa vähentyneet. Valvonta-

toimenpiteiden määrä suhteessa tarkastusten määrään oli hyvin pieni ennen vuotta 

2007. Siitä eteenpäin niiden määrä nousi merkittävästi ja valvontatoimenpiteiden mää-

rä seurasi tarkastusten määrää (kuva 6). Muutoksen ajankohdasta voidaan päätellä, 

että valvontatoimenpiteiden lisääntyminen johtuu vuoden 2007 henkilöresurssien lisä-

yksestä, tarkennuksista kirjaamistavoissa ja laadukkaammista tarkastuksista maksulli-

suuteen siirtyessä. 
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KUVA 6. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan tarkastusten ja valvonta-

toimenpiteiden määrä vuosina 2003−2013. Vuoden 2013 valvontatoimenpiteiden 

määrä on puutteellinen.   

 

5.5 Valvontanäytteiden määrä, näytteenottosuunnitelmien toteutuminen ja hy-

vien näytetulosten osuus 

 

Näytemääriä on raportoitu vuodesta 2007 lähtien ELTU -raportin lisäksi myös VASU-

raporteissa. Näytemäärät VASU-raporteissa erosivat joinakin vuosina merkittävästikin 

ELTU -raportin näytemääristä. Näytemäärät ja huonojen näytteiden osuudet kerättiin 

ELTU -raporteista, koska ne olivat koko jaksolta saatavissa ja olivat näin vertailukel-

poisia tietoja hyvien näytteiden osuutta laskettaessa. 

 

Näytteiden määrä on ollut Hyvinkäällä suuri, ja se on vähentynyt tarkastelujaksolla 

puoleen (kuva 12). Hyvinkäällä näytteitä otettiin 339 kpl vuonna 2003 ja 178 kpl 

vuonna 2013. Näytteissä on mukana projektinäytteet, valitus- ja ruokamyrkytysepäi-

lynäytteet ja omavalvonnan valvomiseksi otetut näytteet. Lievosen (2012, 7) mukaan 

vuosina 2008−2012 projektinäytteiden määrä oli 525 kpl, joten niiden määrä on ollut 
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noin puolet vastaavan ajan kaikista valvontanäytteistä ja alle puolet näytteistä on ollut 

omavalvonnan valvomiseksi otettuja näytteitä. 

 

Näytteenottosuunnitelman toteutumisen trendi on ollut 10 % nouseva tarkastelujaksol-

la (kuva 10). Vaihtelua on ollut 47−86 % välillä. Näytteenottosuunnitelmasta toteutui 

60 % vuonna 2003 ja 84 % vuonna 2013 (liite 1). Vuodesta 2012 lähtien näytteenotto 

on tapahtunut ulkopuolisen toimijan avulla, ja suunnitelmallisuus on niinä vuosina 

toteutunut hyvin.  

 

Vuosien varrella pienentynyt näytemäärä on mahdollistanut näytteenottosuunnitelman 

paremman toteutumisen. Näytteenottomäärien vähentyminen on johtunut toimijoiden 

omavalvontanäytteenoton lisääntymisestä. Tämä on taas tulosta elintarvikevalvonnan 

työstä hyväksyä toimijoiden omavalvontasuunnitelmia ja näytteenottosuunnitelmia 

vuosina 2006−2011 ja valvoa niiden toteutumista myöhemminkin. Tarkastelujakson 

alussa kaikilla toimijoilla ei ollut omavalvontasuunnitelmia. (Hyvinkään kaupunki 

2004a, 4). Näytteenoton väheneminen on voinut johtua myös tarkentuneesta kohteiden 

riskinarvioinnista. 

 

Hyvien eli hyväksyttävien näytteiden osuus valvontanäytteistä oli koko jaksolla kor-

kea, 83−94 % (kuva 11). Hyvien näytteiden määrä suureni tarkastelujaksolla 5 %, 

nousten 84 %:sta 89 %:iin. Hyvien valvontanäytteiden trendi oli saman verran nouse-

va.  

 

Hyvien näytetulosten lisääntymisen syynä on elintarvikkeiden turvallisuuden ja toimi-

joiden omavalvonnan parantuminen. Toisaalta 5 %:n muutos on pieni, ja se on voinut 

syntyä pienentyneen näytemäärän vuoksi, jolloin huonojen näytetulosten ilmaantu-

vuus pienenee. Näytetulosten laatuun eri vuosina ovat vaikuttaneet näyteprojektit. 

Vuosina, jolloin hyvien näytetulosten osuus on ollut yli 90 %, on näyteprojekteissa 

otettu patogeeninäytteitä. Esimerkiksi vuonna 2006 on tutkittu broilerivalmisteiden 

patogeenit, vuonna 2011 kasvisten salmonella ja 2012 lihavalmisteiden listeria (Lie-

vonen 2012, 1−5). Salmonella- ja listeriaprojekteissa ei löydetty patogeenejä. Huonoja 

näytetuloksia vuosina 2008−2012 on ollut eniten, 30−50 % näytteistä, torilla myytä-

vissä helposti pilaantuvissa tuotteissa ja tarjoilupaikkojen riiseissä ja kebab-lihoissa. 

Tällöin tutkittiin hygieniaa kuvaavia indikaattoribakteereita. (Lievonen 2012, 1−12.) 
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5.6 Asiakasvalitusten ja ruokamyrkytysepidemioiden määrä  

 

Käsiteltyjen asiakasvalitusten trendi on tarkastelujaksolla ollut lähes 100 % nouseva 

(kuva 7). Vuosina 2007−2009 valitukset ovat lisääntyneet ja pääosin vähentyneet sen 

jälkeen. Vuosittaista vaihtelevuutta asiakasvalitusten määrissä on ollut paljon, 13−60 

kpl välillä. Vuoden 2012 ELTU -raportoinnissa asiakasvalitusten määrässä on ollut 

virhe: ELTU -raportissa oli 6 kpl asiakasvalituksia, kun yksikön asiakasvalitustiedos-

tossa niitä oli vuodelle 2012 merkitty 28 kpl. Valvontatietojen keräämisessä on tässä 

työssä käytetty asiakasvalitustiedoston lukua 28, mikä on uskottavampi. Asiakasvali-

tusten määrä on karkea arvio ennen vuotta 2012, koska kaikkien valitusten kirjaami-

nen pitkin vuotta on ollut systemaattista vasta tästä vuodesta lähtien. Sitä ennen do-

kumentointina on ollut pääasiassa näytteenottoon ja tarkastukseen johtaneet asiakasva-

litukset. Valitusten systemaattisesta kirjaamisesta huolimatta asiakasvalitukset eivät 

selkeästi nousseet vuodesta 2012 lähtien.  

 

 

KUVA 7. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan asiakasvalitusten määrä 

vuosina 2003−2013  

  

Yleisin valituksen kohde on ollut kaupassa myytävä tuote, eikä tarjoilupaikan elintar-

vike tai toiminta. Yleisimmät syyt valituksille vuosina 2012−2013 (n=66 kpl) ovat 

olleet ympäristöterveydenhuollon asiakasvalitustiedoston mukaan:  
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- myyntipaikan tuote 61 % 

- tarjoilupaikan tuote, toiminta tai henkilökunnan hygienia 24 %  

- pakkausmerkinnät 6 % (Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto 2014). 

 

Hyvinkäällä raportoidut ruokamyrkytysepidemiat vuosien 2003−2013 aikana on esi-

tetty liitteessä 1. Selvityksiä ruokamyrkytysepidemioista on tehty 6 kpl. Ruokamyrky-

tysepidemioita on ollut yhtä paljon tarkastelujakson alku- ja loppupuolella, ennen ja 

jälkeen vuotta 2008. Vuosina 2007−2010 on ollut pisin väli, jolloin ruokamyrkytyksiä 

ei esiintynyt. Ruokavälitteisten ruokamyrkytysepidemioiden esiintymistiheys on ollut 

0,55/vuosi. Sairastuneita yksittäisissä epidemioissa on ollut 5−32 henkilöä. Sairastu-

neita ruokamyrkytystapauksissa on ollut yhteensä vähintään 94 kpl. Kaikki ruokamyr-

kytysepidemiat liittyivät ammattimaiseen elintarviketoimijaan. Vesiepidemioita ei 

esiintynyt.  

 

Epidemioissa, joissa syy saatiin selville, ruokamyrkytyksen syynä oli norovirus, joka 

todettiin kolmessa tapauksessa sairastuneissa ja yhdessä tapauksessa sairastuneissa ja 

elintarvikkeessa. Vuonna 2013 tehty selvitys johti ulkomaisen tuotteen takaisinvetoon 

ja RASFF -ilmoituksen tekoon Euroopassa. RASFF (Rapid Alert System for Food and 

Feed) on hälytysjärjestelmä, jonka avulla Euroopan jäsenvaltioille voidaan tiedottaa 

nopeasti elintarvikkeiden tai rehujen ihmisille aiheuttamista terveysvaaroista (Evira 

2013b).  

 

Hyvinkäällä ruokamyrkytysepidemiat ja asiakasvalitukset eivät vähentyneet tarkaste-

lujaksolla. Siihen on voinut vaikuttaa asukkaiden ja elintarvikehuoneistojen määrän 7 

% nousu. Ruokamyrkytysten ja asiakasvalitusten määrä voi kuvata elintarviketurvalli-

suuden ohella myös raportoinnin aktiivisuutta ja asiakkaiden tietämys- ja vaatimusta-

son nousua. Ruokamyrkytysepidemioiden ja asiakasvalitusten syyt voivat olla toisesta 

kunnasta tai toisesta maasta. Monesti epidemioihin liittyy virheitä paikallisten ammat-

timaisten toimijoiden toiminnassa, joihin elintarvikevalvonta voi ennalta vaikuttaa.   

 

5.7 Hyvinkään elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden mittareiden kehitys verrat-

tuna henkilötyöpäivien kehitykseen  

 

Valvonnan vaikuttavuuden muutoksia on esitetty jäljempänä vertaamalla valvontasuo-

ritteiden ja valvontanäytetulosten kehitystä vuosina 2003−2013 henkilötyöpäivien 
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kehitykseen.  Lisäksi on esitetty tarkastusten kehitystä suhteessa näytemääriin, val-

vontatoimenpiteisiin ja tarkastusten suunnitelmanmukaisuuteen, sillä niissä havaittiin 

yhtäläisyyttä.  

 

5.7.1 Henkilötyöpäivät – kohteiden osuus, joissa on tehty valvontatoimenpiteitä  

 

Parhaiten lisääntyvien henkilötyöpäivien määrää vuositasolla on seurannut kohteiden 

osuus, joissa valvontatoimenpiteitä on tehty. Molemmissa on hyvin samanlainen nou-

seva kehitys (kuva 8).  

 

  

KUVA 8. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan henkilötyöpäivien määrä 

ja kohteiden osuus, joissa on tehty valvontatoimenpiteitä vuosina 2003−2013. 

Vuoden 2013 valvontatoimenpiteiden määrä on puutteellinen. 

 

Suurin lisäys kohteissa, joissa valvontatoimia on tehty, on tapahtunut vuosina 2007–

2008. Vuonna 2007 tehtiin suurin vuosittainen henkilöstöresurssien lisäys ja panostus 

tarkastusten laadullisuuteen. Vuoden 2013 valvontatoimenpiteiden määrä on puutteel-

linen johtuen niiden puutteellisesta merkitsemisestä Tervekuu -valvontaohjelmaan. 
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5.7.2 Henkilötyöpäivät − tarkastusten kattavuus ja suunnitelmanmukaisuus, 

näytteenoton suunnitelmanmukaisuus 

 

Tarkastusten kattavuuden trendi on ollut 20 % nouseva tarkastelujaksolla samalla kun 

henkilötyöpäivien trendi ollut 50 % nouseva. Tarkastusten kattavuus seuraa hyvin 

vuositasolla henkilötyöpäivien muutoksia (kuva 9). 

 

 

KUVA 9. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan henkilötyöpäivien määrä 

ja tarkastusten kattavuus vuosina 2003−2013 

 

Tarkastusten ja näytteenoton suunnitelmanmukaisuuden trendit ovat olleet 10 % nou-

sevia, mutta niiden vuosittaisessa vaihtelussa ei voida havaita yhteneväisyyttä henkilö-

työpäivien muutoksiin (kuva 10). 
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KUVA 10. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan henkilötyöpäivien määrä 

ja tarkastusten ja näytteenoton suunnitelmanmukaisuus vuosina 2003−2013 

 

Näytteenoton toteutumisessa suunnitelman mukaan on ollut notkahdus alaspäin vuosi-

en 2006−2010 aikana, jolloin suunnitelmanmukaisuus oli 50 %. Valvonnassa tehtiin 

tuolloin maksullisuuteen liittyvää riskinarviointia ja hyväksyttiin omavalvontasuunni-

telmia. Tarkastusten suunnitelmallisuus on vastaavana aikana toteutunut hyvin. Näyt-

teenoton notkahdukseen voidaankin arvioida olevan syynä se, että henkilöresurssit 

ovat riittäneet tarkastuksiin ja laadulliseen toimintaan, muttei näytteenottoon. Vuodes-

ta 2012 näytteenotto on teetetty ulkopuolisella toimijalla, jolloin suunnitellusta näyt-

teenotosta on toteutunut liki 90 %. Vuoden 2010 henkilöstön vaihtuminen ja valvon-

takohteiden uudelleen rekisteröiminen näkyvät kaikissa valvontasuoritteissa notkah-

duksina.   

 

5.7.3 Henkilötyöpäivät – hyvien näytetulosten osuus 

 

Hyvien valvontanäytetulosten määrä on noussut tarkastelujaksolla 5 %. Hyvien val-

vontanäytteiden osuudessa ja henkilötyöpäivien määrässä ei voida havaita kuvassa 11 
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yhteneväisyyttä vuosittaisissa muutoksissa, vaikka kehitykset ovat positiivisia mo-

lemmissa. 

 

 

KUVA 11. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan henkilötyöpäivien määrä 

ja hyvien valvontanäytteiden osuus vuosina 2003−2013 

 

5.7.4 Tarkastusmäärät – näytemäärät ja valvontatoimenpiteiden määrät 

 

Tarkastus- ja näytteenottomäärät ovat laskeneet huomattavasti tarkastelujaksolla ja ne 

ovat seuranneet vuositasolla hyvin toisiaan (kuva 12). Samansuuntaiseen kehitykseen 

ovat voineet vaikuttaa työjärjestelyt. Näytteenottoa on tehty paljon tarkastusten ohella. 

Tarkastelujakson alkupuolella näytteenottokäynti laskettiin tarkastukseksi, jos sen 

aikana käsiteltiin valvonnallisia asioita. Vuodesta 2012 näytteenotto on teetetty ulko-

puolisella toimijalla, jolloin näytteenottokäyntejä ei ole kirjattu valvontakäynneiksi.  
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KUVA 12. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan tarkastusten, näytteiden 

ja valvontatoimenpiteiden määrä vuosina 2003−2013 

 

Valvontatoimenpiteiden määrä on seurannut tarkastusmäärää vuositasolla vasta vuo-

desta 2007 lähtien (kuva 12). Se on voinut johtua lisääntyneiden henkilöresurssien 

lisäksi tarkennuksista kirjaamistavoissa ja laadukkaammista tarkastuksista maksulli-

suuteen siirtyessä. 

 

5.7.5 Tarkastusmäärät – tarkastusten suunnitelmanmukaisuus 

 

Tarkastusten suunnitelmanmukaisuus seuraa hyvin vuositasolla tarkastusten määrää, 

mikä on odotettua (kuva 13). Yllättävää on tarkastusten suunnitelmanmukaisuuden 

parantuminen, vaikka tarkastusmäärät ovat laskeneet. Tämä johtunee tarkastusten 

suunnitelmallisesta keskittämisestä riskialttiimpiin kohteisiin erityisesti Eviran vuoden 

2011 riskinarviointiohjeen mukaisesti. 
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KUVA 13. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan tarkastusten määrä ja 

suunnitelmanmukaisuus vuosina 2003−2013 

 

5.8 Hyvinkään ja Suomen elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden mittareiden 

vertailu 

 

Elintarvikevalvonnan tarkastus- ja näytteenottomäärät ovat vähentyneet huomattavasti 

Suomessa vuosina 2003−2010 (Evira 2011, 18, 21). Tarkastusaikojen todettiin Eviran 

(2011, 19) mukaan suurentuneen vuodesta 2002 vuoteen 2010 mennessä 2,5 tunnista 

3,7 tuntiin eli 48 %. Tarkastusaikojen suureneminen viittaa lisääntyneeseen työhön ja 

laadullisiin toimiin tarkastusta kohden. Hyvinkäällä tarkastusmäärien kehitys on ollut 

samansuuntaista kuin Suomessa. Näytteiden määrä on vähentynyt Hyvinkäällä Suo-

men keskimääräiseen tasoon vuonna 2012 (taulukko 4). Hyvinkäällä suunniteltujen 

tarkastusten ja näytteenoton määrän vähentyminen viittaa toimijoiden parantuneeseen 

omavalvontaan, tarkentuneeseen valvonnan riskinarviointiin ja realistisempaan suun-

nitteluun.   
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TAULUKKO 4. Hyvinkään ja Suomen elintarvikevalvonnan vaikuttavuutta  

kuvaavia mittareita (Evira 2013a, 5, 8, 12, 39, 41; Evira 2014b, 19; Evira 2007, 5, 

19, 39, 41, 45) 

 
Vaikuttavuuden mittari Vuosi Suomi  Hyvinkää 

Toteutunut työpanos htv/  

arvioitu vähimmäistyöpanostarve htv (Eviran 

kyseisen vuoden tarkastustiheysohjeen mukaan 

*1,5)   

2005 

2013 

0,74 

- 

0,84 

1,15 

Kohteiden osuus, joissa on tehty valvontatoi-

menpiteitä % (sisältää alkutuotannon)  

2005  

2012 

16  

43 

6 

66 

Tarkastusten kattavuus % (ei alkutuotantoa) 2005 

2012 

63 

42 

54 

86 

Tarkastusten suunnitelmanmukaisuus %  

(ei alkutuotantoa) 

2005 

2012 

- 

55 

84 

90 

Näytteenoton suunnitelmanmukaisuus % 2005 

2012 

- 

85 

83 

86 

Näytteiden määrä kpl/a 

 

2005 

2012 

135 

182 

456   

201  

Hyvien näytetulosten osuus % 2005 

2012 

89  

89 

84 

94 

Oiva-arviot 1.5−31.12.2013 

- korjattavaa ja huono -arviot % 

- käytetyt pakkokeinot %  

  

17  

1 

 

13 

0 

 

Hyvinkään elintarvikevalvonnan kattavuus on noussut Suomea alemmalta tasolta 

ylemmälle tasolle vuosien 2005−2012 välillä (taulukko 4). Tähän voidaan arvioida 

vaikuttaneen asiaan panostaminen lisääntyneiden henkilöresurssien lisäksi. Hyvinkään 

vuoden 2007 valvontasuunnitelmassa oli tavoitteena tarkastaa kaikki kohteet vähin-

tään kerran vuodessa (Hyvinkään kaupunki 2006a, 95). Tarkastusten suunnitelman-

mukaisuus oli vuonna 2012 huomattavasti parempi Hyvinkäällä kuin Suomessa (tau-

lukko 4). Tarkastusten suunnitelmallisuutta Hyvinkäällä on parantanut suunnittelemat-

tomien tarkastusten vähentynyt määrä vuosina 2008−2013 ja vähentynyt suunniteltu-

jen tarkastusten määrä. Syinä valvontasuunnitelmien toteutumattomuuteen Suomessa 
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todettiin Eviran raportissa (2011, 16−17) riittämättömät resurssit, suunnitelman ulko-

puoliset tarkastukset ja epärealistiset suunnitelmat. 

 

Hyvinkään näytemäärät ovat olleet huomattavasti suurempia kuin Suomessa jakson 

alkupuolella, mutta lähentyneet jakson loppupuolella Suomen tasoon (taulukko 4). 

Hyvinkään suuret näytteenottomäärät ovat johtuneet siitä, että omavalvonnan valvo-

miseksi otetut näytteet on laskettu valvontanäytteisiin. Niitä on ollut alle puolet val-

vontanäytteistä. Lisäksi kaupungilla on ollut oma elintarvikelaboratorio, jonka kanssa 

on tehty paljon yhteistyötä. Hyvinkäällä näytteiden vähenemisen syynä ovat toimijoi-

den lisääntynyt omavalvontanäytteenotto ja tarkentunut riskinarviointi. Taulukosta 4 

nähdään, että kuntien näytteenottosuunnitelmien toteutumisaste oli vuonna 2012 

Suomessa ja Hyvinkäällä samaa tasoa.  

 

Valvontatoimenpiteiden määrä on noussut tarkastelujaksolla Hyvinkäällä. Kohteiden 

osuus, joissa valvontatoimenpiteitä on tehty, on noussut Hyvinkäällä Suomea alem-

malta tasolta ylemmälle tasolle vuosien 2005−2012 välillä. Vuosina 2008−2012 koh-

teiden osuus, joissa Hyvinkäällä on tehty valvontatoimenpiteitä, on ollut 45−66 % 

(liite 1). Suomessa vastaavat luvut vastaavana aikana ovat olleet 17−43 % ja Suomes-

sakin ne ovat olleet nousussa (Evira 2010, 7, 22; Evira 2013, 7). Tarjoilu- ja myynti-

paikkojen Oiva-arviot 1.5−31.12.2013 toimenpiteiden osalta olivat melko samaa tasoa 

Suomessa ja Hyvinkäällä. Suomessa 17 % tarkastuksista ja Hyvinkäällä 13 % tarkas-

tuksista sai korjattavaa tai huono -arvosanan. Suomessa pakkotoimenpiteisiin ryhdyt-

tiin 1 %:ssa Oiva-tarkastuksista, Hyvinkäällä pakkotoimenpiteitä ei käytetty. Lievem-

piä huomautuksia hyvä -arvioinnilla annettiin Hyvinkäällä enemmän, 64 % tarkastuk-

sista, kun Suomessa niitä annettiin 49 % tarkastuksista. (Evira 2014b, 19; taulukko 4.)  

 

Evira (2011, 12) on todennut, että suuri valvontatoimenpiteiden määrä voi kertoa ak-

tiivisesta valvontatoimenpiteiden käytöstä tai valvontakohteiden ongelmista elintarvi-

kemääräysten noudattamisessa. Hyvinkäällä valvontatoimenpiteiden määrän nousun 

voidaan arvioida johtuneen lisääntyneestä laadullisuudesta valvonnassa ja kirjaami-

sessa ja lisääntyneistä henkilöresursseista vuodesta 2007 lähtien. Hyvinkäällä ja Suo-

messa pakkotoimenpiteiden ja kehotusten lisäksi on voitu kirjata myös lievempiä val-

vontatoimenpiteitä, kuten huomautuksia. Tähän viittaa Oiva-arvioiden selkeästi pie-

nemmät korjattavaa ja huono -arviot aikaisempiin toimenpidemääriin verrattuna.  
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Hyvinkäällä on päästy Suomea alemmalta tasolta ylemmälle tasolle hyvien valvonta-

näytteiden osuudessa (taulukko 4), mutta ei asiakasvalitusten kehityksessä ja ruoka-

myrkytysepidemioiden määrässä. Asiakasvalitukset ovat vähentyneet Suomessa (Evi-

ra 2011, 17−24). Hyvinkäällä asiakasvalitukset ovat tarkastelujaksolla lisääntyneet. 

Syynä asiakasvalitusten vähenemiseen Evira (2011, 23) mainitsee valvontatoimenpi-

teiden tehostumisen ja kuluttajien ohjaamisen ottamaan yhteyttä suoraan toimijoihin. 

Hyvinkäällä tulleet valitukset on käsitelty, eikä niitä ole ohjattu pelkästään toimijalle. 

Ruokavälitteisten ruokamyrkytysepidemioiden määrä Suomessa on ollut vuosina 

2003−2013 keskimäärin 45 kpl vuodessa (Zoonoosikeskus 2014). Asukaslukuun suh-

teutettu esiintymistiheys tarkoittaisi Hyvinkäällä 0,38 epidemiatapausta vuodessa. 

Laskennassa Suomen ja Hyvinkään asukaslukuina on käytetty ajanjakson keskiosan 

vuoden 2008 asukaslukuja, 5,3 miljoonaa Suomessa ja 44 652 asukasta Hyvinkäällä 

(Väestörekisterikeskus 2013). Raportoitujen ruokamyrkytysten esiintymistiheys on 

ollut Hyvinkäällä suurempi, 0,55 kpl vuodessa, mikä viittaa huonompaan elintarvik-

keiden turvallisuuteen Suomeen nähden tai aktiivisempaan raportoimiseen ruokamyr-

kytyksistä. Ruokamyrkytysten ja asiakasvalitusten kehitykseen Hyvinkäällä on voinut 

vaikuttaa toimijoiden ja asukkaiden lisääntynyt määrä sekä valvonnan aktiivinen ra-

portointi tapauksista.  

 

Tarkastustehokkuutta (tarkastuksia/henkilötyövuotta) kuvaava luku on ollut Hyvin-

käällä ja Suomessa tarkastelujakson lopulla laskeva. Vuonna 2012 Suomen luku oli 

113 ja vuonna 2013 se oli 109 (Kieksi 2014b, 11). Vastaavat luvut Hyvinkäällä olivat 

157 ja 122 (Elintarviketurvallisuuden…2014). Oiva-tarkastusten käynnistäminen ja 

siihen liittyvät tietojärjestelmäongelmat vaikuttivat tehokkuutta laskevasti Suomessa 

ja Hyvinkäällä. Kieksin (2014b, 11) mukaan tavoitteena Suomessa tulisi olla 150 tar-

kastusta/henkilötyövuosi ja toimenpiderajana 110 tarkastusta/henkilötyövuosi. Eviran 

tavoite- ja toimenpide-ehdotusten arvot tarkastustehokkuudesta vaikuttavat Hyvinkään 

ja Suomen viime vuosien toteutumiin nähden vaativilta. 

 

5.9  Elintarvikevalvonta-aineiston virhetarkastelu 

 

Valvonta-aineiston tarkastelussa virhettä on voinut muodostua valvontatietojen ke-

räämisessä ja käsittelyssä. Valvontatietoja on jouduttu keräämään eri lähteistä eri vuo-

silta raportoinnin muuttumisen vuoksi. Raportoiduissa valvontatiedoissa on työn aika-

na havaittu eroja saman vuoden tiedoissa riippuen lähteestä. Esimerkiksi näytemääris-
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sä oli eroja VASU- ja ELTU -raporteissa vuodesta 2007 lähtien. Kunnan raportoimis-

sa valvontatiedoissa on havaittu olevan virheitä. Esimerkiksi asiakasvalitusten mää-

rässä oli eroa kunnan omassa valvontatiedostossa vuonna 2012 verrattuna ELTU  

-raporttiin.  

 

Valvontakohteiden kirjanpidon tarkkuus valvontatietojärjestelmässä vaikuttaa tarkas-

tusten kattavuuteen. Ylimääräiset valvontakohteet rekisterissä heikentävät kattavuutta. 

Näin on käynyt esimerkiksi vuonna 2013 raportoinnissa tietojärjestelmävirheen vuok-

si, mutta virhe korjattiin tässä työssä. Riskiperusteisemmaksi muuttunut Eviran val-

vontatarpeen arviointiohje riskinarvioinnin pohjana on voinut vähentää suunniteltujen 

tarkastusten määrää ja nostaa toteutuneen työpanoksen ja arvioidun vähimmäistyö-

panostarpeen suhdelukua. 

 

Kirjaamiskäytännöt ja kirjaamisen aktiivisuus ovat voineet vaikuttaa toiminnan suorit-

teiden kehitykseen. Valvontatoimenpiteiden raportoinnissa on voinut olla vuosien 

aikana eroja siinä, minkä tasoisia valvontatoimenpiteitä on kirjattu. Asiakasvalitusten 

nouseva kehitys alkuvuosista on voinut johtua myös alkuvuosien käsiteltyjen asiakas-

valitusten aliraportoinnista. Vuosiraportoinnissa poissaolojen huomioimattomuus hen-

kilötyöpäivien ilmoittamisessa heikentää tarkastustehokkuutta. 

 

Hyvien näytetulosten osuus suureni vähän, 5 %, ja tulos on voinut syntyä pienenty-

neen näytemäärän vuoksi, jolloin huonojen näytetulosten ilmaantuvuus pienenee. 

Näytetuloksiin on vaikuttanut projektinäytteiden aihe: onko tehty yleistä hygieniaa 

kuvaavia analyysejä, vai tutkittu harvemmin esiintyviä patogeenejä. Ruokamyrky-

tysepidemioita esiintyy kunnissa satunnaisesti ja asiakasvalitusten määrä voi vaihdella 

vuosittain paljon. Siksi niiden käyttö elintarviketurvallisuuden arvioinnissa alueella 

voi vasta pitkällä aikavälillä olla suuntaa antavaa ja ne voivat kertoa myös raportoin-

nin aktiivisuudesta. Valitusten ja ruokamyrkytyksien määrää arvioitaessa tulee huo-

mioida, että niihin vaikuttavat paikallisten valvontatoimien lisäksi monet muutkin 

tekijät, kuten yleinen elintarviketietämys, kuluttajien vaatimustaso ja ulkopuolelta 

tulevien elintarvikkeiden laatu.   
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6 KAUPPAKESKUS WILLASSA TEHDYN ASIAKASKYSELYTUTKIMUK-

SEN TULOKSET 

 

6.1 Kyselytutkimuksen taustatiedot 

 

Kyselytutkimukseen vastasi 85 henkilöä. Vastauksista hylättiin 8, joten hyväksyttyjä 

vastauksia saatiin 77 kpl. Sukupuolijakaumana hyväksytyissä vastaajissa oli 25 % 

miehiä ja 75 % naisia. Naisten osuus kyselyssä oli 15 % suurempi kuin Willan asiak-

kaissa keskimäärin (kuva 14).  

 

 

KUVA 14. Sukupuolijakauma kyselyssä syksyllä 2014 ja asiakastutkimuksessa 

keväällä 2013 kauppakeskus Willassa (Aro 2014)  

 

Willassa vieraili syksyllä 2014 keskimäärin n. 18 000 asiakasta/arkipäivä (Aro 2014).  

Kauppakeskuksen kävijöiden ikäjakaumasta 79 % muodostaa 18−65 -vuotiaat (tau-

lukko 5). 
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TAULUKKO 5. Willan kauppakeskuksen asiakkaiden ikäjakauma keväällä 2013 
tehdyn asiakastutkimuksen mukaan (Aro 2014) 
 

Ikäluokka vuosia % 

<18 14 

18 - 24 28 

25 - 34 16 

35 - 49 17 

50 - 65 18 

>65 7 

 

Hyväksytyistä vastaajista 79 % oli 39−71 -vuotiaita (taulukko 6). Kyselyyn vastannei-

den ikäjakauma oli vanhempi kuin kauppakeskuksen kävijöiden ikäjakauma, koska 

kyselyyn haluttiin vähintään 28 -vuotiaita. 

 

TAULUKKO 6. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma  
 

Ikäluokka vuosia % hyväksytyistä vastaajista 

28 - 38 6 

39 - 49 22 

50 - 60 27 

61 - 71 30 

72 - 82 13 

83 tai vanhempi 2 
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6.2 Kyselyn väittämien tulokset 

 

”Elintarviketurvallisuus kaupoissa, ravintoloissa ja kahviloissa on parantunut vuosi-

na 2003−2013” 

 

 KUVA 15. Väittämän ”Elintarviketurvallisuus kaupois sa, ravintoloissa ja kahvi-

loissa on parantunut 2003−2013” luokitellut tulokset. a) n= 77, b) n= 75 

 

Elintarviketurvallisuuden nähtiin kyselyn perusteella parantuneen vuosien 2003−2013 

aikana. Vastaajista 65 % arvioi olevansa täysin tai osittain samaa mieltä väittämästä 

Hyvinkäällä ja 70 % Suomessa. Elintarviketurvallisuuden huonontumista koki 6−7 % 

vastaajista.  Väittämien luokitellut vastaukset ovat esitetty kuvissa 15, 16 ja 17. 

 

”Luotan elintarvikevalvontaan”  

 

 

KUVA 16. Väittämän ”Luotan elintarvikevalvontaan” l uokitellut tulokset. c) n= 

77, d) n= 76 

 

Elintarvikevalvonta nähtiin hyvin luotettavana. Väittämän kanssa osittain tai täysin 

samaa mieltä oli 82 % vastaajista Hyvinkään ja Suomen osalta. 
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”Elintarvikevalvonta on näkyvää” 

 

 

KUVA 17. Väittämän ”Elintarvikevalvonta on näkyvää”  luokitellut tulokset.  e) 

n= 76, f) n= 76 

 

Elintarvikevalvonnan näkyvyys arvioitiin kohtalaiseksi. Hyvinkään osalta 46 % vas-

taajista oli osittain tai täysin samaa mieltä valvonnan näkyvyydestä. Suomen vastaava 

tulos oli 62 %. 

 

”Ei osaa sanoa” -vastaukset 

 

Tuloksien luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida ”Ei osaa sanoa” -vastausten 

suuri määrä osassa vastauksista. Luotettavimmat tulokset saatiin elintarvikevalvonnan 

luotettavuuteen liittyvissä väitteissä. Niissä ”Ei osaa sanoa” -vastauksien määrä oli 

pienin ja väittämien kanssa oltiin eniten samaa tai samansuuntaista mieltä.  

 

Vähiten luotettava tulos saatiin näkyvyyteen liittyvissä väittämissä. Vastaajista 37 % 

vastasi ”Ei osaa sanoa” Hyvinkäätä koskien ja 22 % vastaajista Suomea koskien. Väit-

teen vastauksissa oli myös eniten hajontaa (eniten täysin tai osittain eri mieltä  

-vastauksia). Myös väittämille elintarviketurvallisuuden parantumisesta Hyvinkäällä 

ja Suomessa annettiin suuri osuus ”Ei osaa sanoa” -vastauksia (29 % vastaajista Hy-

vinkään osalta ja 23 % Suomen osalta). Vastausten hajonta oli kuitenkin pientä. Hy-

vinkäätä koskevien väittämien arvioinneissa oli enemmän ”Ei osaa sanoa” -vastauksia 

kuin Suomea koskevissa väittämissä. Se kertoo Hyvinkäätä koskevien arviointien ol-

leen vaikeampia.  

 

 



42 

 

Miesten ja naisten tulokset 

 

Pienemmällä miesten osuudella vastaajissa asiakaskuntaan verrattuna ei voida katsoa 

olevan merkittävää vaikutusta tuloksiin. Naisten ja miesten vastaukset väittämiin oli-

vat hyvin samanlaisia eroten 0−12 prosenttiyksikköä täysin tai osittain samaa mieltä 

olevissa vastauksissa. Suurin mielipide-ero naisten ja miesten välillä oli väittämässä 

”Elintarvikevalvonta on näkyvää Hyvinkäällä”, johon naiset vastasivat positiivisem-

min. Muiden väittämien vastaavat erot olivat 0−6 prosenttiyksikköä ollen vaihtelevasti 

eri suuntiin miesten ja naisten välillä.  

 

6.3 Kyselyn monivalintakysymyksien tulokset 

 

Suljettuun monivalintakysymykseen elintarviketurvallisuuden parantumisen syistä  

vastattiin yhteensä 291 valinnalla ja elintarviketurvallisuuden huonontumisen syistä 

yhteensä 27 valinnalla. Valittavia syitä oli 8 kpl ja niitä käytettiin elintarviketurvalli-

suuden parantumisen ja huonontumisen arvioinnissa. Kysymys oli jatkokysymys ky-

symykseen ”Elintarviketurvallisuus on parantunut…”. Vastaukset on esitetty suuruus-

järjestyksessä kuvissa 18 ja 19. 

 

 

KUVA 18. Elintarviketurvallisuuden parantumisen syyt  
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Elintarviketurvallisuuden parantumisen tärkeimmiksi syiksi mainittiin yleiseen tietä-

mykseen ja asiakkaiden vaatimustasoon liittyvät syyt ja elintarvikevalvonnan paran-

tuminen Suomessa (yhteensä 49 % valinnoista). Suomen elintarvikevalvonnan nähtiin 

parantaneen elintarviketurvallisuutta enemmän kuin Hyvinkään elintarvikevalvonnan.  

 

 

KUVA 19. Elintarviketurvallisuuden huonontumisen syyt  

 

Elintarviketurvallisuuden huonontumisen tärkeimmiksi syiksi esitettiin toiminnanhar-

joittajan vastuuntuntoisuuteen ja toiminnan omaan valvontaan liittyvät syyt (yhteensä 

48 % valinnoista). Positiivista on, että valvonnalla voidaan jatkossa vaikuttaa tärkeim-

piin elintarviketurvallisuuden huonontumisen syihin. Yllättävää tuloksissa oli, että 

valmistus-, kuljetus- ja säilytysolosuhteiden huonontuminen nähtiin kolmanneksi tär-

keimmäksi syyksi elintarviketurvallisuuden huonontumiselle. Tuloksia arvioitaessa on 

kuitenkin syytä huomioida, että parantumisen syyt ovat luotettavampia tuloksia siksi, 

että niiden vastausten määrä on huomattavasti suurempi kuin huonontumisen syiden. 

 

6.4 Kyselyn avoimien kysymysten tulokset 

 

Avoimia vastauksia Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon painopistealueiksi saatiin 

53 kpl. Osa vastauksista sisälsi useita painopistealueita. Tähän yhteenvetoon on huo-

mioitu myös ne painopiste-ehdotukset, jotka ovat ehdotettu toiminnan muuttamis- ja 
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kehittämiskysymyksessä (5 kpl). Ehdotetut painopistealueet ovat esitetty taulukossa 7. 

Kaikki avoimet vastaukset ovat listattu liitteessä 3.  

 

TAULUKKO 7. Kyselyssä ehdotetut ympäristöterveydenhuollon painopistealu-

eet. n= 68. 

 
Painopistealue Mainintojen määrä 

Oleskelutilojen terveellisyys ja sisäilman laatu 

- koulut, päiväkodit 

- asumisterveys 

- hoitolaitokset 

- oleskelutilat 

24 

10 

6 

4 

4 

Elintarviketurvallisuus 

- ravintolat 

- etniset ravintolat 

- kaupat 

- tuotteiden tuoreus 

- vihannesten käsittely (käsineet kaupoissa kaikille)   

- gluteenittomien tuotteiden sijoittelu 

- elintarviketoimijat 

- ruokapaikat 

- kioskit 

- yksityisten hoitolaitosten keittiöt  

- alkuperä 

- allergeenituotteiden käsittely tuoretiskeillä 

- alkutuotanto 

- tuotantoeläimet 

- tuontituotteiden valvonta ja kotimaisten tuotteiden suosinta  

23 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Eläinten hyvinvointi ja terveys 11 

Uimavedet 4 

Talousvesi 4 

Tupakointirajoitukset (koulujen läheisyys, kaupat) 2 

 

Eniten ehdotuksia painopistealueeksi sai oleskelutilojen terveellisyys ja sisäilman laa-

tu (35 %). Toiseksi eniten sai ehdotuksia elintarvikevalvonta (34 %). Kolmanneksi 
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eniten ehdotuksia sai eläinten hyvinvointi ja terveys (16 %). Eläinten terveyteen ja 

hyvinvointiin liittyviä painopiste-ehdotuksia oli vastauksissa huomattava osuus. Se 

voi olla osoitus eläinten tärkeydestä ihmisille, mutta se voi olla myös osoitus siitä, että 

ihmisten terveyteen liittyvän valvonnan nähdään pääsääntöisesti toimivan. 

 

Avoimia vastauksia Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon kehittämiseksi ja muutta-

miseksi saatiin 32 kpl. Useimmin mainittuja ympäristöterveydenhuollon kehittämisek-

si ja muuttamiseksi tehtyjä ehdotuksia on esitetty taulukossa 8.  

 

TAULUKKO 8. Useimmin mainittuja ympäristöterveydenh uollon kehittämiseksi 
ja muuttamiseksi tehtyjä ehdotuksia. n= 32 kpl. 
 
Ehdotukset Mainintojen määrä 

Näkyvyyden ja tiedottamisen lisääminen 5 

Valvonnan yleinen lisääminen ja tiukentaminen 4 

Valvonnan taso on jo riittävä 4 

 

Lisää näkyvyyttä, julkisuutta, valvonnasta tai valvonnan tuloksista tiedottamista toi-

vottiin 5 vastauksessa. Neljä vastaajaa toivoi valvonnan yleistä lisäämistä ja tiukenta-

mista. Osa näki ympäristöterveydenhuollon valvonnan saavuttaneen jo riittävän tason: 

neljässä avoimessa vastauksessa toivottiin valvonnan hyvän tason ylläpitoa, kiitettiin 

hyvästä tasosta, ehdotettiin byrokratian vähentämistä tai toivottiin luottamuksen li-

säämistä yrittäjiin. Avoimilla kysymyksillä voidaan saada vastauksia, joita ei suljetuil-

la kysymyksillä saada. Ympäristöterveydenhuollolle ehdotettiin yhdessä vastauksessa 

priorisointia tulevaisuus huomioiden. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin keskusteluti-

laisuuden järjestämistä asukkaiden ja terveysviranomaisten kanssa. Myös ihmisten 

omaa käyttäytymistä ympäristöterveyden edistäjänä peräänkuulutettiin yhdessä vasta-

uksessa.  

 

Huomattavaa oli, että avoimiin kysymyksiin tuli yhteensä 7 mainintaa julkisten aluei-

den siisteyteen liittyen (roskaaminen, jäteastioiden lisääminen, koiranulosteet, torin ja 

aseman siisteys). Jätehuollon valvonta kuuluu ympäristönsuojelun toimialaan. Tämä 

kertoo siitä, ettei terveysvalvonnan nykyisestä toiminnasta tai työnjaosta esimerkiksi 

ympäristönsuojelun toimialaan nähden tiedetä kovin tarkasti. Terveystarkastajan mai-

ne ympäristöpoliisina istuu kansassa tiukasti. Toisaalta vastaukset kertovat myös siitä, 

että yleistä siisteyttä ja jätehuollon toimivuutta pidetään tärkeinä.    
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6.5 Asiakaskyselytutkimuksen virhetarkastelu 

 

Virheitä kyselytutkimuksen tuloksiin ovat voineet aiheuttaa kaikki tutkimuksen työ-

vaiheet, kuten tutkimussuunnitelman laadinta, kyselylomakkeen laatiminen, kyselyn 

suoritustilanne, aineiston käsittely, aineiston kokoaminen tuloksiksi ja johtopäätökset. 

Lomakkeessa virhettä ovat voineet aiheuttaa saatetekstin informaatio, kysymysten 

ymmärrettävyys ja yksiselitteisyys, kysymystyyppien valinta ja valmiiden vastaus-

vaihtoehtojen määrittely.  

 

Kyselyn voidaan arvioida vastaavan mitattaviin asioihin (validiteetti), mutta luotetta-

vuutta (reabiliteetti) olisi voinut saada kyselyyn lisää. Aineistosta tehtyjen johtopää-

töksien voidaan arvioida olevan oikeita ja vastaavan tutkimusongelmaan. Tutkimuk-

sella saatiin kauppakeskuksen asiakkaiden mielipiteitä elintarviketurvallisuuden muut-

tumisesta vuosien 2003−2013 aikana ja luottamuksen tasosta elintarvikevalvontaa 

kohtaan. Käytetyt mittarit kuvasivat oikeita asioita. Kyselyn validiteettia olisi voinut 

vielä tehostaa kysymällä samaa asiaa usealla eri kysymyksellä ja laatimalla myös ne-

gatiivisia väittämiä. Toistettavuutta olisi saanut kyselyyn lisää suuremmalla kyselyyn 

osallistuvien määrällä. Tutkimusrajaus vähintään 28 -vuotiaisiin rajoitti vastaajien 

määrää. 

 

Kyselyn tuloksina on saatu satunnaisotos arkipäivän aikana Hyvinkäällä kauppakes-

kuksessa vierailevien asiakkaiden mielipiteestä. Tuloksista ei voida tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä Suomeen eikä Hyvinkäälle. Näytekoko on melko pieni (77 kpl). Kaup-

pakeskuksessa vierailee arkipäivänä keskimäärin n. 18 000 asiakasta. Vaikka vastauk-

sia pyydettiin käytävällä mahdollisuuksien mukaan kaikilta ohikulkevilta, suostui vas-

taajiksi todennäköisemmin ihmiset, joita kiinnostivat elintarvikkeet ja ympäristöter-

veydenhuollon toimiala. Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakauma on voinut vaikuttaa tu-

loksiin. Miesten vähäisempi osuus kyselyssä verrattuna kauppakeskuksen vierailijoi-

hin saattoi johtua kyselyn tekemisestä päiväsaikaan arkipäivänä. Vastaajiksi saatiin 15 

% enemmän naisia kuin kauppakeskuksessa yleensä vierailee, joskin sen vaikutus 

tuloksiin arvioitiin melko pieneksi. Käsiteltyjen vastausten korkeaan ikäjakaumaan 

normaaliin asiakaskuntaan nähden vaikutti tutkimusrajaus vähintään 28 -vuotiaisiin.  

 

Väittämissä, joissa vastattiin asteikolla ”täysin samaa mieltä − osittain samaa mieltä − 

ei osaa sanoa − osittain eri mieltä − täysin eri mieltä” oli ”Ei osaa sanoa” -vastauksien 
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määrä osittain suuri. Tämä voi johtua siitä, että kysymykset koettiin vaikeiksi, mutta 

myös siitä, ettei kysymykseen haluttu ottaa kantaa. Osa vastauksista on voinut tarkoit-

taa neutraalia vastausta, ei samaa eikä eri mieltä. Tämä on voinut vaikuttaa erityisesti 

elintarviketurvallisuuden parantumisen väittämässä.  

 

Suljettujen monivalintakysymysten, joihin sai vastata monella valinnalla valintojen 

määrää rajoittamatta, tuloksien voidaan katsoa olevan karkeita. Tulokseen vaikuttivat 

muun muassa se, miten hyvin valmiit vaihtoehdot olivat valittu: olivatko kaikki olen-

naiset vaihtoehdot huomioitu ja olivatko ne toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi toimi-

jan omaan valvontaan voidaan vaikuttaa myös valvonnalla.  

 

Ympäristökeskuksen toiminnan kehittämiseen ja muuttamiseen liittyvät kysymykset 

saattoivat olla alaa ja sen toimintaa tarkemmin tuntemattomille vastaajille vaikeita 

kysymyksiä. Ympäristöterveysvalvonnan toimialan tehtäviä kuvattiin ennen kysymys-

tä. Silti painopistealueiksi ja toiminnan kehittämiseksi ehdotettiin vastauksiksi toimi-

alalle kuulumattomia yleiseen siisteyteen ja jätehuoltoon liittyviä tehtäviä.  

 

 

7 TULOSTEN YHTEENVETO JA VERTAILU MUIHIN TUTKIMUKSIIN  

 

7.1 Elintarvikevalvonta-aineiston tulosten tarkastelu 

 

Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan henkilöresurssien lisäys ei työn perusteel-

la tuonut vuosina 2003−2013 lisää tarkastuksia, vaikka työssä näin lähtökohtaisesti 

oletettiin. Myös valvontanäytteiden määrä väheni tarkastelujaksolla huomattavasti. 

Tarkastusten ja näytteiden määrää voidaan pitää toiminnan vaikuttavuutta määrällises-

ti kuvaavina mittareina.  

 

Valvonnan laadullisina pidettävät toimet ja suoritteet lisääntyivät Hyvinkäällä tarkas-

telujaksolla. Toteutuneita laadullisia toimia olivat tarkastusten sisällön yhtenäistämi-

nen tarkastuslomakkeilla, ohjeistukset valvontakirjauksista, näytteenoton ohjeistus, 

analyysitasoiset näytteenottosuunnitelmat, omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen, 

useaan otteeseen tarkentunut riskinarviointi, laatujärjestelmä ja asiakasvalitusten kir-

janpito. Suurin osa laadullisesta työstä ajoittui maksullisuuden käynnistämisen yhtey-

teen vuodelle 2007. Myös henkilöresurssien suurin lisäys ajoittui samaan vuoteen.  
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Henkilöresurssien lisääntymisellä Hyvinkäällä havaittiin vuositasolla olevan vaikutus-

ta seuraavien laadullisuutta kuvaavien suoritteiden positiiviseen kehitykseen:  

 - valvontatoimenpiteiden määrä 

 - kohteiden osuus, joissa on tehty valvontatoimenpiteitä 

 - tarkastusten kattavuus. 

Tarkastusten ja näytteenoton suunnitelmanmukaisuus ja hyvien näytteiden osuuden 

määrä lisääntyivät tarkastelujaksolla myös, mutta maltillisesti, eikä selvää vuosittaista 

yhteyttä henkilöstöresursseihin havaittu. Näytetulosten voidaan arvioida muuttuvan 

vasta pidemmällä aikavälillä. Tarkastusmäärien muutoksilla oli vuositasolla yh-

teneväisyyttä näytteenottomääriin, tarkastusten suunnitelmanmukaisuuteen ja valvon-

tatoimenpiteiden määriin vuodesta 2007, vaikka valvontatoimenpiteiden määrillä ja 

tarkastusten suunnitelmallisuudella oli toisensuuntainen kehitys.      

 

Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvontatietoja verrattiin työssä Suomen vastaaviin 

tietoihin. Vuosien 2003−2010 aikana havaittiin myös Suomen tarkastusten ja näyt-

teenoton määrien vähentyneen huomattavasti. Hyvinkään elintarvikevalvonta on ollut 

Suomea heikompi vuonna 2005 tarkastusten kattavuudessa ja kohteiden osuudessa, 

joissa valvontatoimenpiteitä on tehty, mutta vuonna 2012 Hyvinkään valvonta on yl-

tänyt niissä Suomea paremmalle tasolle. Erityisesti tarkastusten suunnitelmanmukai-

suus on ollut vuonna 2012 huomattavasti parempaa tasoa kuin Suomessa. Syitä Hy-

vinkään laadullisten suoritteiden parempaan kehitykseen ovat työn perusteella olleet 

henkilöresurssien lisäys, ei-suunnitelmallisten tarkastusten väheneminen ja tarkentu-

nut riskinarviointi. 

 

Hyvinkäällä on pystytty tarkastelujaksolla vastaamaan valtakunnallisiin tavoitteisiin  

laadullisuudesta. Valvonnan laadullisuuden parantuminen näkyi laadullisten toimien 

lisääntymisenä ja laadullisten valvontasuoritteiden paranemisena. Tarkastusten ja 

näytteenoton suunnitelmien toteutuminen parani. Niiden toteutumista edesauttoi suun-

niteltujen tarkastusten ja näytteenoton väheneminen. Tarkastusten kattavuuden trendi 

parantui 20 %, vaikka tarkastusmäärät laskivat viidesosan ja valvontakohteiden määrä 

hieman nousi. Tämä selittyi riskinarvioinnin tarkentumisella.  

 

Hyvinkäällä on pystytty tarkastelujaksolla vastaamaan valtakunnallisiin tavoitteisiin  

elintarviketurvallisuuden korkeasta tasosta valvontanäytetulosten osalta. Niiden osuus 

on tarkastelujaksolla pysynyt korkealla tasolla ja suurentunut Suomea alemmalta ta-
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solta, 84 %, Suomen tasoon, 89 %, ja ylikin. Ruokamyrkytysepidemioiden ja asiakas-

valitusten kehitykset eivät tukeneet elintarviketurvallisuuden parantumista, sillä niiden 

määrä ei vähentynyt tarkastelujaksolla. Tähän on voinut vaikuttaa asukas- ja toimija-

määrien lisääntyminen kunnassa ja kunnan raportoinnin aktiivisuus. Ruokamyrky-

tysepidemioiden ja asiakasvalitusten syyt voivat olla peräisin kunnan ulkopuolelta. 

Asiakasvalituksista suurin osa koski kaupoissa myytäviä tuotteita, ei tarjoilupaikkoja.  

 

Yhteenvetona työn tuloksista on kuvassa 20 esitetty Hyvinkään kaupungin elintarvi-

kevalvonnan vaikuttavuuden ohjelmateoria. Lisääntyneet henkilöresurssit ja rahoitus 

ovat mahdollistaneet muutokset toiminnassa. Tarkastusten ja näytteenoton vähenemi-

seen Hyvinkäällä vaikutti työn perusteella se, että elintarvikevalvonnalta vaadittiin 

tarkastelujaksolla lisääntyvä määrä laadullisuutta, johon lisääntynyt työaika kului. 

Laadulliset suoritteet lisääntyivät. Henkilöresurssilisä toi myös itsessään laatua valvo-

jien erikoistumisen myötä. Valvontakohteiden riskinarviointi kehittyi. 

 

 

Panokset Suoritteet Tulokset

Vaikuttavat tekijät

Henkilö-
resurssien ja
rahoituksen
lisääminen

Vähentyneet
määrälliset 
valvontasuoritteet:
- tarkastukset 
- näytteenotto

Laadullisten 
toimien 
vaatimukset

Lisääntyneet 
laadulliset 
valvontasuoritteet: 
- tarkastusten 
kattavuus 

- valvonta-
toimenpiteet 

- suunnitelmalli-
suus

Elintarvike-
turvallisuus on 
parantunut ja 
luottamus 
valvontaan on 
korkea

Valvontanäytteen-
ottotarve on 
vähentynyt

Tarkastus-
tehokkuus on 
heikentynyt

Sivuvaikutukset

 

KUVA 20. Hyvinkään kaupungin elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden ohjelma-

teoria tutkimuksen tuloksena  
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Vaikka työaika ei ole riittänyt lisääntyville tarkastuksille, ovat laadullisuus ja riittävä 

määrä tarkastuksia parantaneet elintarviketurvallisuutta ja ylläpitäneet korkeaa luot-

tamusta elintarvikevalvontaan. Positiivinen sivuvaikutus prosessissa on vähentynyt 

valvontanäytteenottotarve. Omavalvontasuunnitelmien hyväksyminen ja toteutumisen 

valvonta vähensivät valvontanäytteenottotarvetta, koska toimijoiden omavalvonta-

näytteenotto lisääntyi. Negatiivisena sivuvaikutuksena muutoksessa on tarkastuste-

hokkuuden heikentyminen puoleen lisääntyneen laadullisuuden vuoksi. 

 

Henkilöresurssien lisäämisen vaikutusten arvioimista vaikeutti se, että laadullisia toi-

mia lisättiin samaan aikaa vuonna 2007. Voidaan arvioida, että jos lisähenkilöresurs-

seja ei olisi ollut ja samat laadulliset toimet olisi kuitenkin tehty, niin tarkastusten ja 

näytteenoton määrät olisivat olleet vielä pienempiä kuin ne nyt olivat. Laadulliset suo-

ritteet olisivat myös voineet toteutua huonommin, sillä erikoistumista ei olisi pystytty 

tekemään niin paljon.    

 

Henkilöresurssien lisäämisen vaikutusten arviointia työssä vaikeutti riskinarvioinnin 

muutosten mahdolliset vaikutukset valvontamittareiden kehitykseen. Eviran valvonta-

tarpeen arviointiohje on muuttunut tarkastelujaksolla riskiperusteisemmaksi. Esimer-

kiksi vain pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita myyvien kauppojen vuosittai-

sesta valvonnasta luovuttiin vuonna 2011. (Hyvinkään kaupunki 2003, 1−15; Evira 

2010, 6−7.) Ohje on voinut vähentää suunniteltujen ja toteutuneiden tarkastusten mää-

riä ja helpottaa suunnitelmien toteutumista.  

 

Erikoistumisen on todettu lisäävän kattavuutta (Partanen ym. 2013, 28−40) ja laadulli-

suutta (Aronen 2013, 5, 6, 22, 29; Partanen ym. 2013, 28−40). Työssä saatiin saman-

suuntaisia tuloksia näiden tutkimusten kanssa. Evira (2007, 11) on todennut vuosira-

porttien tuloksiin pohjautuen, että tarkastuksia tärkeämpänä valvonnan tason mittarina 

voidaan pitää valvontaan käytettyä työaikaa, sillä se indikoi valvonnan laatua parem-

min kuin suoritemäärät. Sama voidaan todeta nyt tehdyssä työssä. Eviran (2007, 11) 

mukaan arviointivuosien aikana on havaittu, että käytetty työaika korreloi melko hy-

vin valvonnan tarkastusmäärien kanssa. Nyt tehdyssä tutkimuksessa henkilöresurssien 

lisääntymisen ei todettu lisänneen tarkastuksia johtuen samanaikaisesta panostuksesta 

laadullisuuteen. 
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Työssä arvioitiin Hyvinkään henkilöresurssien kehitystä suhteessa valvontakohde-

tyyppien valvontatarpeeseen vuosina 2003 ja 2013. Saadut suhdeluvut kertoivat Hy-

vinkään henkilöresurssien merkittävästä lisääntymisestä vuosien 2003−2013 aikana 

suhteessa arvioituihin valvontakohteiden valvontatarpeisiin. Valvontatarpeen arvioin-

tiohje on vuosien välillä hieman muuttunut. Suhdeluvut kuvaavat valvonnan resursseja 

suhteessa kyseisen ajan Eviran tarpeelliseksi pitämään valvontatarpeeseen nähden.  

 

Elintarvikevalvontaan käytetty työaika Hyvinkäällä oli tarkastelujaksolla pieni verrat-

tuna Partasen ym. (2013, 22−59) tutkimukseen. Hyvinkään elintarvikevalvontaan käy-

tettiin parhaimmillaan 3 htv vuonna 2013 ympäristöterveydenhuollon 10 htv:sta. Se 

on 1,9 htv pienempi kuin Partasen ym. tutkimuksen keskimääräinen yhteistoiminta-

alueen elintarvikevalvonnan henkilötyövuosimäärä. Tutkimuksesta suurin osa yksi-

köistä oli alle 10 htv:n yksiköitä (Partanen ym. 2013, 22−59). Kuntakohtainen tarve 

elintarvikevalvonnan resursseille riippuu toki ensisijaisesti valvontakohteiden määräs-

tä, laadusta ja valvonta-alueesta. 

 

Hyvinkäällä on pystytty vastaamaan valtakunnallisiin elintarvikevalvonnan tehokkuu-

den tavoitteisiin, jotka liittyvät riskinarviointiin, mutta tarkastustehokkuus on kehitty-

nyt huonompaan suuntaan. Elintarvikevalvonnan valvontatyötä tekevien osuus kaikes-

ta elintarvikevalvontaan lasketusta työpanoksesta on ollut tarkastelujaksolla korkea, 

joten tehokkuuden lasku ei johdu työjärjestelyistä. Edellä on todettu, että elintarvike-

valvontaan käytetty työaika on Hyvinkäällä muuta maata pienempi.  

 

Tarkastustehokkuus on Hyvinkäällä vähentynyt tarkastelujaksolla 45 %. Evira (2011, 

19) arvioi tarkastukseen kuluvan työajan nousseen Suomessa 48 % vuosien 2002–

2010 aikana. Elintarvikevalvontatyö vaatii EU-lainsäädännön vuoksi jo sinällään laa-

jan ja muuttuvan lainsäädännön tuntemusta. Työtä on lisännyt vuosien aikana lisään-

tynyt laadullisuus ja maksullisuuteen liittyvä työ. Voidaan myös arvioida, että vuodes-

ta 2010 käytössä olevien tietojärjestelmien muutokset ja ongelmat ovat vaikuttaneet 

viime vuosien tehokkuuteen. Tietojärjestelmäongelmien vaikutuksen työajan käyttöön 

on todennut myös Valtiontalouden tarkastuskeskus (2014, 70) raportissaan. Tarkaste-

lujaksolla useaan kertaan vaihtuneet riskinarviointiohjeet ovat työllistäneet valvontaa. 

Laskennalliseen tarkastustehokkuuteen vaikuttaa kuinka tarkasti työntekijöiden pois-

saolot huomioidaan vuosiraportoinnissa.  
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Tässä työssä ei selvitetty erikseen elintarvikevalvonnan menojen ja tulojen osuutta. 

Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon toimintakulujen määrä kasvoi tarkastelujaksol-

la 111 % johtuen pääasiassa lisähenkilökunnan palkkaamisesta (Hyvinkään kaupunki 

2014b; Hyvinkään kaupunki Ympäristölautakunta 2005, 6). Valvontamaksut kattoivat 

toimintakuluista parhaimmillaan 18 % vuonna 2013 (Hyvinkään kaupunki 2014b). 

Valvontamaksut kattoivat vaatimattoman osan ympäristöterveydenhuollon kuluista 

osittain siksi, että suuri osa ympäristöterveydenhuollon valvonnasta ja toimista on 

edelleen maksutonta.  

 

7.2 Asiakaskyselytutkimuksen tulosten tarkastelu 

 

Elintarviketurvallisuuden koettiin kyselyn mukaan parantuneen kohtalaisesti vuosina 

2003−2013 Hyvinkäällä ja Suomessa. Vastaajista 65 % kokee elintarviketurvallisuu-

den parantuneen Hyvinkäällä ja 70 % Suomessa (täysin tai osittain samaa mieltä). 

Suomen elintarvikevalvonnan nähtiin parantaneen enemmän elintarviketurvallisuutta 

kuin Hyvinkään elintarvikevalvonnan. Elintarvikevalvontaan tehdyillä muutoksilla 

vuosina 2003−2013 voidaan nähdä kyselyn mukaan saavutetun lisää elintarviketurval-

lisuutta Suomessa ja Hyvinkäällä. Valvontaa suurempi vaikutus monivalintakysymys-

ten vastausten perusteella on kuitenkin ollut yleisellä tietämyksellä ja asiakkaiden vaa-

timustasolla. Tämä voi viitata helpottuneeseen tiedonhankintaan esim. internetin avul-

la, mutta myös yleiseen lisääntyneeseen elintarviketurvallisuudesta tiedottamiseen ja 

Eviran valtakunnalliseen tiedottamiseen. Elintarviketurvallisuuden huonontumista 

koki 6−7 % vastaajista.  Huonontumisen tärkeimmiksi syiksi esitettiin toiminnanhar-

joittajan vastuuntuntoisuuteen ja omaan valvontaan liittyvät syyt.  

 

Elintarvikevalvontaan on kauppakeskuksen asiakkailla korkea luottamus. Vastaajista 

82 % on täysin tai osittain samaa mieltä elintarvikevalvonnan luotettavuudesta Suo-

messa ja Hyvinkäällä. Hyvinkään elintarvikevalvonnan luotettavuus arvioitiin nyt 

tehdyssä kyselyssä paremmalle tasolle kuin ympäristökeskuksen asiakastyytyväisyys-

kyselyssä vuonna 2010. Siinä 61 % vastaajista oli ympäristöterveydenhuollon luotet-

tavuuteen täysin tai hyvin tyytyväisiä. Ympäristöterveydenhuollon luotettavuus asetet-

tiin - yhteistyön sujuvuuden ja tarkastuskäyntien tiheyden lisäksi - yhdeksi ensisijai-

seksi kehittämisalueeksi. (Taloustutkimus Oy 2010, 5, 7, 21, 24, 35−38.) 
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Elintarvikevalvonnan näkyvyys Suomessa ja erityisesti Hyvinkäällä arvioitiin kohta-

laiseksi. Vastaajista täysin tai osittain samaa mieltä valvonnan näkyvyydestä oli Hy-

vinkäällä 46 % ja Suomessa 62 %. Tulos oli parempi kuin ympäristökeskuksen saama 

arvio asiakastyytyväisyyskyselyssä vuonna 2010, jolloin viestintään ja tiedottamiseen 

täysin tai hyvin tyytyväisten osuus oli vain 23 %. Osa-alue nimettiin tutkimuksessa 

kehittämiskohteeksi. (Taloustutkimus Oy 2010, 5, 13, 69−70.) Näkyvyyteen vaikutta-

vat Eviran (2014b, 7) mukaan riittävä tarkastusten määrä, valvonnassa havaittuihin 

rikkeisiin puuttuminen ja valvonnan toiminnasta viestiminen julkisuuteen. Erikoistu-

misen todettiin Kuntaliiton (Aronen 2013, 5, 6, 22, 29) kyselyssä parantaneen ympä-

ristöterveydenhuollon näkyvyyttä. 

 

Luotettavuuden ja näkyvyyden arvioita verrattaessa kyselyiden välillä tulee huomioi-

da, etteivät tulokset ole täysin vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Vuoden 2010 asia-

kastyytyväisyyskyselyn asteikko oli ankarampi, koska asteikossa oli neutraalina vaih-

toehtona ”tyytyväinen”. Erona kyselyissä oli se, että vastaajat olivat asiakastyytyväi-

syyskyselyssä toiminnanharjoittajia, ja nyt tehdyssä kyselyssä kauppakeskuksen asi-

akkaita. Toiminnanharjoittajien voidaan olettaa suhtautuvan viranomaisten palveluun 

kriittisemmin. Tutkimuksen kohteena oli nyt elintarvikevalvonta ja asiakastyytyväi-

syyskyselyssä luotettavuutta arvioitaessa ympäristöterveydenhuolto ja viestintää arvi-

oitaessa ympäristökeskus. 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työ vastasi hyvin tutkimuskysymykseen ”Mitä vaikutuksia Hyvinkään elintarvikeval-

vonnan henkilöstöresurssien lisäyksellä on ollut vuosina 2003−2013 valvonnan vai-

kuttavuuteen?” Henkilöresurssien lisäyksen todettiin lisänneen erityisesti laadullisia 

suoritteita, kuten valvontatoimenpiteitä ja tarkastusten kattavuutta. Henkilöresurssien 

todettiin mahdollistaneen lisää laadullisia toimia. Valvonnan tarkastusten ja näyt-

teenoton suunnitelmanmukaisuuden toteutumista kuvaavat mittarit kehittyivät, mutta 

selvää yhteyttä henkilöresursseihin ei niissä todettu. Valvontakohteiden riskinarviointi 

kehittyi. Määrällisten valvontasuoritteiden kehitykset olivat samansuuntaisia Suomen 

suoritteiden kehityksen kanssa. Laadullisten suoritteiden osalta Hyvinkään elintarvi-

kevalvonnan vaikuttavuus havaittiin pääosin parantuneen Suomen tasoa paremmaksi.  
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Työn hypoteesi hylättiin tarkastusmäärien osalta, mutta vahvistettiin valvontanäytetu-

losten ja asiakaskyselyn tulosten osalta. Tarkastusmäärien väheneminen elintarvike-

valvonnassa oli yllättävä tulos Hyvinkäällä ja Suomessa. Tarkastukset ja näytteenotto 

nähtiinkin työssä määrällisiksi suoritteiksi, joiden riittävä taso lisääntyneen laadulli-

suuden kanssa takasivat elintarviketurvallisuuden. Valvontanäytteiden ja asiakas-

kyselyn tulosten perusteella elintarviketurvallisuuden korkeaa tasoa saatiin Hyvinkääl-

lä parannettua. Ruokamyrkytysepidemioiden määrä ja asiakasvalitusten kehitys eivät 

tukeneet tuloksia.  

 

Jotta pitkän tähtäimen kehitystä valvonnan vaikuttavuuden mittareissa voidaan arvioi-

da, tulee samoja mittareita käyttää raportoinnissa muuttumattomana mahdollisimman 

pitkään.  Henkilöresurssien lisäyksen vaikuttavuuden arviointia vaikeuttivat tarkaste-

lujaksolla tapahtuneet muutokset. Laadullisia toimia tuli lisää, riskinarviointi muuttui 

riskiperusteisemmaksi ja suunniteltujen tarkastusten ja näytteiden määrä väheni.       

 

Kauppakeskuksessa tehdyn kyselyn tuloksena oli tarkoitus saada elintarvikevalvonnan 

vaikuttavuuden tuloksia kuvaava mittari, joka on muuta työtä tukeva tai siitä eriävä. 

Mittari tuki muun työn tuloksia, jonka mukaan lisääntyneet henkilöresurssit ja laaduk-

kaampi valvonta Hyvinkäällä vuosina 2003−2013 ovat lisänneet elintarviketurvalli-

suutta ja pitävät yllä korkeaa luottamusta elintarvikevalvontaan. Kyselyä voisi laajen-

taa sisällöltään ja käyttää sitä Suomessa elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden arvioin-

nissa ja kehittämisessä.   

 

Jatkossa elintarviketurvallisuuden vaikuttavuutta tulisi kansallisella tasolla mitata pa-

togeenien ilmaantuvuudella, elintarvikenäytetulosten laadulla ja ruokamyrkytysepi-

demioiden määrällä. Näiden trendien seurattavuus on luotettavampaa isommassa ai-

neistossa. Kuntatasolla tehokkuutta ja laadukkuutta tulisi arvioida työn perusteella 

henkilöresursseilla, tarkastustehokkuudella, tarkastusten kattavuudella, tarkastusten ja 

näytteenoton riskiperusteisten suunnitelmien toteutumisella ja valvontatoimenpiteitä 

aiheuttavien kohteiden osuudella. Oiva-luokkien osuuksien arviointi kertoo valvonta-

toimenpiteitä aiheuttavien kohteiden osuudesta ja kunnan pakkotoimenpiteiden käy-

töstä. Asiakasvalitusten ja ruokamyrkytysepidemioiden käsittelymääriä tulisi arvioida 

kuntatasolla korkeintaan kunnan aktiivisuutta kuvaavina, sillä syyt niihin voivat olla 

kunnan valvonnasta johtumattomia. 
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Elintarvikevalvonnan vaikuttavuutta arvioidaan Suomessa EU:n ja kansallisten tavoit-

teiden kautta. Niitä ovat tehokkuus, laadukkuus ja elintarviketurvallisuuden korkea 

taso. Työn tulosten perusteella laadukkuuden ja elintarviketurvallisuuden tavoitteet 

saavutettiin tarkastelujaksolla Hyvinkäällä, mutta tarkastustehokkuus heikkeni huo-

mattavasti. Tehokkuuden vähentymisen arvioitiin johtuvan laadullisuuteen liittyvästä 

työstä ja tietojärjestelmämuutoksista ja -ongelmista. Huonontuneeseen tarkastuste-

hokkuuteen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota Hyvinkäällä ja Suomessa ja 

pohtia keinoja sen kehittämiseen. Tarkastustehokkuuden kehitystä tulisi seurata, kun 

Oivaan ja valvontaohjelmiin liittyvä muutostyö on ohi. Erikoistumista on jo käytetty 

tehokkuuden paranemiseen. Valvontaohjelmien kirjausten tulisi olla mahdollisimman 

vähäisiä. Henkilötyöpäivien kirjaaminen vuosiraportoinnissa tulisi olla tarkemmin 

ohjeistettu, jotta valvonnan vaikuttavuuden arviointi olisi vertailukelpoista kunnissa. 

 

Oiva-tarkastusten käynnistäminen ei ehtinyt lisätä tarkastuksia Hyvinkäällä vuonna 

2013. Uusintatarkastukset ovat yhtä laajoja kuin normaalit tarkastukset. Uusintatarkas-

tuksia tulisi nopeuttaa muuttamalla ne koskemaan vain aiemmin havaittuja epäkohtia 

ja tehtyjä muutoksia toiminnassa. Vanhan arvioinnin tiedot olisivat muutoin voimassa. 

Uusintatarkastus tehdään monesti muutaman viikon päästä ensimmäisestä tarkastuk-

sesta, joten koko toiminnan tarkastus ei ole tarpeellinen.  

 

Kyselyn perusteella ympäristöterveyden valvonnan priorisointia tulisi Hyvinkäällä 

tehdä rohkeammin. Jatkossa ennalta ehkäisevään valvontaan lausuntoja antamalla 

tulisi varata enemmän työaikaa. Valvontatarkastusten tiheyksiä tulisi suhteuttaa toi-

siinsa suunnitelmallisen elintarvike-, tupakka-, terveys-, eläinsuojelu- ja kuluttajatur-

vallisuusvalvonnan kesken. Kyselyn mukaan valvonnan tärkeimpien painopisteiden 

tulisi olla Hyvinkäällä oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden ja elintarvikkeiden 

valvonta. Ympäristöterveydenhuollon valvontakuluja tulisi jatkossa pystyä kattamaan 

paremmin valvontamaksuilla. Elintarvikevalvonnan taloudellisen tehokkuuden mit-

taamiseen (kustannukset/suorite) kunnissa tarvitaan elintarvikevalvonnan osuuden 

erittelyä ympäristöterveydenhuollon kuluista. 

 

Vaarana pienentyneissä tarkastusmäärissä tässä työssä esitettyjen tutkimusten mukaan 

on tarkastusten määrän liiallinen lasku, jolloin valvonnan vaikuttavuus heikkenee. 

Koska kuntien elintarvikevalvonnan henkilöresursseissa ei ole näkyvissä kuntien ta-

loudellisen tilanteen vuoksi parannusta, on kunnissa tärkeää keskittyä laadukkaisiin, 
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riskinarviointiin perustuviin valvontatarkastuksiin ja jälkivalvontaan. Näytteenottoa 

tulee suunnitella riskiperusteisemmin ja osallistua kansallisella tasolla tärkeiksi näh-

tyihin valvontaprojekteihin. Hyvinkäällä toimijoiden omavalvonnan valvomistarve 

näytteiden osalta on vähentynyt, mutta siihen voi jatkossa tulla taantumaa Suomen 

laboratorioiden vähentymisen myötä. Jotta resursseja jäisi varsinaiseen valvontatyö-

hön, olisi tärkeää, että uusinta Eviran vuonna 2014 ehdotukseksi annettua riskinarvi-

ointimallia pidettäisiin mahdollisimman pitkään muuttumattomana. Siinä valvontatar-

peen arvioinnissa on huomioitu kuntien kiristynyt taloudellinen tilanne.  

 

Työn perusteella Hyvinkään elintarvikevalvonnan suurimmat haasteet jatkossa ovat 

tarkastustehokkuus ja näkyvyys. Paikallisviranomaisten keinot näkyvyyden saamisek-

si ovat erilaiset verrattuna Eviraan. Hyvinkään elintarvikevalvonnan toiminnasta ja 

valvonnan tuloksista tulisi jatkossa kertoa enemmän esim. paikallislehdissä. Ympäris-

töterveydenhuolto voisi kokeilla uusia toimintamuotoja, kuten asukkaita osallistavaa 

yhteistyötä. Yhteistyö toisi julki ympäristöterveydenhuollon toimintaa ja asukkaat 

pääsisivät aktiivisesti vaikuttamaan elinympäristön terveellisyyteen. Elintarvikeval-

vonnassa on totuttu valvomaan ennalta ilmoittamatta elintarvikelainsäädäntöön poh-

jautuen. Elintarvikevalvonnassa voitaisiin kokeilla etukäteen tiedottamista: ”viikoilla 

14 ja 15 valvomme erityisesti kauppojen palvelutiskejä”. Ennakoivalla tiedottamisella 

voitaisiin saada jo osa elintarviketurvallisuudesta toteutettua. 
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LIITE 1(1)  

Hyvinkään elintarvikevalvonnan valvontatiedot vuosina 2003−2013  

 

 

Vuosi Henkilö-
työvuodet 

Henkilö-
työpäivät  

Toimintakulut  
/eur ympäristö-
terveydenhuolto 

Valvonta-
kohteet (ei 
alkutuotanto) 

Alkutuotan-
topaikat kpl  

Tarkastuk-
set (ei alku-
tuotanto) 

Suunnitte-
lemattomat 
tarkastukset  

Tarkastusten 
kattavuus % 

2003 1,9 428 245 141 306 13 419  - 63 
2004 1,7 374 264 555 307 14 498  - 59 
2005 1,8 406 260 694 310 12 451  - 54 
2006 1,9 420 264 756 321 11 438  - 57 
2007 2,5 540 314 126 344 11 428  - 65 
2008 2,7 593 334 459 259 10 486 103 78 
2009 2,2 474 331 576 289 17 402 105 76 
2010 2,5 560 336 730 296 17 280 65 60 
2011 2,5 560 440 668 315 12 370 53 72 
2012 2,7 604 507 125 295 11 425 65 86 
2013 3,0 658 516 579 326 9 366 21 74 

 

 

 

 



LIITE 1(2)  

Hyvinkään elintarvikevalvonnan valvontatiedot vuosina 2003−2013  

 

 

Vuosi Tarkastusten 
suunnitelman-
mukaisuus % 

Tarkastus-
tehokkuus tar-
kastuksia 
/henkilötyövuosi 

Valvonta-
toimenpiteiden 
määrä (kaik-
ki) 

Kohteet, 
joissa val-
vonta-
toimenpi-
teitä % 
kohteista 
(kaikki) 

Näytteet 
(ELTU)  

Näytteet 
(VASU) 

Näytteen-
oton 
suunni-
telman-
mukaisuus 
% 

Hyvien 
näytteiden 
osuus % 
(ELTU) 

Asiakas-
valitukset 

Ruoka-
myrkytys-
epidemiat 

2003 63 221 51 12 339  - 60 84 25 1 
2004 92 293 32 7 419  - 77 89 24   
2005 84 251 37 6 456  - 83 84 18 1 
2006 82 231 16 3 262  - 50 90 13 1 
2007 91 171 129 24 250 250 47 83 21   
2008 79 180 234 63 260 334 58 86 44   
2009 83 183 239 54 148 293 51 83 60   
2010 67 112 144 45 148 188 49 83 32   
2011 100 148 250 53 250 268 86 90 31 1 
2012 90 157 305 66 201 203 86 94 28   
2013 83 122 133 40 173 187 84 89 38 2 

 



LIITE 2(1).  

Asiakaskysely  

 

 

KYSELY ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDESTA HYVINKÄÄLL Ä 
 
 
Taustaa:  
Kyselyn tarkoituksena on tutkia Hyvinkään elintarvikemyymälöissä, ravintoloissa ja 
kahviloissa vuosina 2003−2013 asioineiden asiakkaiden mielipiteitä elintarviketurval-
lisuudesta. Kyselyssä selvitetään myös asiakkaiden mielipiteitä ympäristöterveysval-
vonnan toivotuista painopisteistä ja valvonnan kehittämisestä. Elintarvikevalvonta on 
Suomessa ottanut käyttöön vuonna 2013 julkisen Oiva-hymynaamaraportoinnin elin-
tarvikemyymälöiden, ravintoloiden ja kahviloiden elintarviketarkastuksista. Elintar-
vikkeiden turvallisuutta kunnissa valvovat elintarvikevalvontaa tekevät terveystarkas-
tajat ja kaupungineläinlääkärit. Kyselyn tekijänä on Hyvinkään kaupungin ympäristö-
terveydenhuolto. Kysely tehdään osana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lop-
putyötä. 

 

1. Vastaajaan liittyvät taustatiedot 

1a  Olen asioinut säännöllisesti Hyvinkään elintarvikemyymälöissä, ravintoloissa 
tai kahviloissa vuosina 2003-2013. 

Kyllä □    En □ 

1b  Olen iältäni:   

alle 27 -vuotias tai 27 -vuotias □   28-38 -vuotias □   39-49 -vuotias □   

50-60 -vuotias □       61-71 -vuotias  □    72-82 -vuotias □  

83 -vuotias tai vanhempi □ 

1c Vastaajan sukupuoli:   Mies  □  Nainen □ 

 

2. Elintarvikkeiden turvallisuus koostuu puhtaista raaka-aineista, hygieenisestä käsit-
telystä ja käsittelytiloista, oikeista valmistus-, kuljetus- ja säilytyslämpötiloista, oikeis-
ta pakkausmerkinnöistä ja oikeista allergeenien merkinnöistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 2(2).  

Asiakaskysely  

 

 

 

Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla: Täysin samaa mieltä, Osittain samaa 
mieltä, En osaa sanoa, Osittain eri mieltä, Täysin eri mieltä. Vastaa vain yhdellä 
X-merkinnällä/väittämä. 

 Täysin 
samaa 
mieltä  

Osittain 
samaa 
mieltä  

En 
osaa 
sanoa 

Osittain 
eri  
mieltä  

Täysin 
eri 
mieltä  

a Elintarviketurvallisuus kau-
poissa, ravintoloissa ja kahvi-
loissa Hyvinkäällä on parantu-
nut vuosina 2003-2013. 

     

b Elintarviketurvallisuus kau-
poissa, ravintoloissa ja kahvi-
loissa Suomessa on parantunut 
vuosina 2003-2013. 

     

c Luotan elintarvikevalvontaan 
Hyvinkäällä. 

     

d Luotan elintarvikevalvontaan 
Suomessa. 

     

e Elintarvikevalvonta on näky-
vää Hyvinkäällä. 

     

f Elintarvikevalvonta on näky-
vää Suomessa.  

     

 

Jos vastasitte kohtaan 2a tai 2b Täysin samaa mieltä tai Osittain samaa mieltä 
(siniset alueet), vastatkaa seuraavaan kysymykseen. Vastauksia voi valita X-
merkinnällä useampia. 

 

 

 

 

 

 

Mielestäni elintarvikkeiden turvallisuus on parantunut, koska   X 
- elintarvikevalvonta on parantunut Hyvinkäällä     
- elintarvikevalvonta on parantunut Suomessa   
-elintarviketoimijoiden oma toiminnan valvonta on parantunut  
-elintarviketoimijoiden vastuuntuntoisuus on lisääntynyt  
-yleinen tietämys elintarviketurvallisuudesta on lisääntynyt  
-asiakkaiden vaatimustaso elintarviketurvallisuudesta on li-
sääntynyt 

 

- elintarvikkeiden tuotekehitys on parantunut  
-valmistus-, kuljetus- ja säilytysolosuhteet ovat parantuneet  



LIITE 2(3).  

Asiakaskysely  

 

 

 

Jos vastasitte kohtaan 2a  tai 2 b Osittain tai Täysin eri mieltä (keltaiset alueet), 
vastatkaa seuraavaan kysymykseen. Vastauksia voi valita X-merkinnällä useam-
pia. 

 

Mielestäni elintarvikkeiden turvallisuus on huonontunut, koska   X 
- elintarvikevalvonta on huonontunut Hyvinkäällä     
- elintarvikevalvonta on huonontunut Suomessa   
-elintarviketoimijoiden oman toiminnan valvonta on huonontu-
nut 

 

-elintarviketoimijoiden vastuuntuntoisuus on vähentynyt  
-yleinen tietämys elintarviketurvallisuudesta on vähentynyt  
-asiakkaiden vaatimustaso elintarviketurvallisuudesta on vä-
hentynyt  

 

- elintarvikkeiden tuotekehitys on huonontunut  
-valmistus-, kuljetus- ja säilytysolosuhteet ovat huonontuneet  
 

3. Vastaajan näkemyksiä Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollosta 

Ympäristöterveydenhuollon viranomaisina terveystarkastajat ja kaupungineläinlääkä-
rit huolehtivat elinympäristömme terveellisyydestä valvomalla elintarvikkeiden lisäksi 
tupakkarajoituksia, talous- ja uimaveden laatua, eläinten hyvinvointia ja terveyttä, 
oleskelutilojen (kuten koulujen, päiväkotien, hoitolaitosten) ja asumisen terveyttä sekä 
monia kuluttajapalveluja. 

a Mihin edellä mainittuihin valvonnan osa-alueisiin haluaisitte kunnan ympäris-
töterveydenhuollon kiinnittävän valvonnassa enemmän huomiota? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b Miten ympäristöterveyden valvontaa pitäisi mielestänne muuttaa tai kehittää ? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Kiitos näkemyksistänne!   Jos haluatte osallistua arvontaan, kirjoittakaa ni-
menne ja puhelinnumeronne. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



LIITE 3(1)  

Asiakaskyselyn avointen kysymysten vastaukset  

 

 

 

3. Vastaajien näkemyksiä Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollosta  

Ympäristöterveydenhuollon viranomaisina terveystarkastajat ja kaupungineläinlääkä-

rit huolehtivat elinympäristömme terveellisyydestä valvomalla elintarvikkeiden lisäksi 

tupakkarajoituksia, talous- ja uimaveden laatua, eläinten hyvinvointia ja terveyttä, 

oleskelutilojen (kuten koulujen, päiväkotien, hoitolaitosten) ja asumisen terveyttä sekä 

monia kuluttajapalveluja. 

 

a Mihin edellä mainittuihin valvonnan osa-alueisiin haluaisitte kunnan ympäristöter-

veydenhuollon kiinnittävän valvonnassa enemmän huomiota? 

Vastaukset: 

- koulujen ja päiväkotien ilmanlaatuun ja rakennusten toimivuuteen 

- ravintoloiden ruuanvalmistus 

- koulut, päiväkodit, asuminen 

- eläinten hyvinvointiin (en tiedä miten paljon nykyisin seurataan tätä Hy-

vinkäällä, mutta mielipide muodostuu yleisesti ilmenneistä epäkohdista) 

- vihannesten käsittelyyn ja sijoitteluun 

- ravintoloihin 

- Mielestäni byrokratiaa pitää vähentää, estää jo yritystoimintaa 

- Yksityiset hoivapalvelut - keittiöt, pienet ruokapaikat/kioskit, pienet elin-

tarvikekaupat.  Koiravero tai sakot, jos ei viitsi kerätä koiransa ulosteita 

veke.  

- koulujen sisäilman laatuun + päiväkodit  + vanhustenhuolto, uimavesien 

kuntoon ja veden laatuun yleensä 

- valv. iskuja enemmän ravintoloihin ja ruokakauppoja 

- asumisen terveyttä 

- hoitolaitosten ruokailun valvonta 

- elintarviketoimijoiden valvonta   

Yleisesti terveyteen, ihminen jätetään oman onnensa nojaan ts. oma aktii-

visuus hyvin tärkeää. 

- Tupakointi ulko-ovien läheisyydessä isolla joukolla. Edellisestä johtuva 

syljeskely epämiellyttävää. 
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- Ilman laatu ihmiset paatuneisuus esim. vuoden maitopurkit tulen polttami-

nen savua tulee. Ruotsissa  kielletty  vuosia sitten.  Kostealla ilmalla kaikki 

savu painuu alas. Pitäisi tiukentaa roskien polttoa takassa. 

- asumisen terveyttä ja kuluttajapalveluita 

- talousvesi laatu, asumisen terveys: siitä puhuminen 

- oleskelutilat 

- kotieläimien hoitoon -> valvontaan 

- oleskelutiloihin 

- ulkomaalaisomistuksessa olevien ravintoloiden elintarvikehygieniasta 

- ravintoloiden sisätilat 

- yleiset roska-astiat kauppojen edessä 

- koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten terveyttä  

- eläinten hyvinvointi ja terveys, asumisen terveys 

- lisää valvontaa, kaikille tahoille samat selvät ohjeet 

- kyllä 

- koulut, päiväkodit, homeongelmat 

- talous- ja uimaveden laatua, eläinten hyvinvointi ja terveys, oleskelutilojen 

ja asumisen terveys esim. aseman tunneli 

- Kaupan tuoretiskeillä pitää olla erillään gluteeniton & gluteellinen tuote. 

Ottimet pitää olla erilliset – keliakiaa sairastaneena olen huomannut tämän 

epäkohdan. Erittäin tärkeä asia huomioitavaksi. 

- tuoreuteen 

- oleskelutilat 

- ruoan alkuperätietoja kuluttajille enemmän ja helpommin saataville = mistä 

ruoka tulee. 

- oleskelutilojen terveyttä 

- koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten (myös pienryhmäkodit) 

- yllämainittujen oleskelutilojen terveellisyyteen 

- Koulujen ja päiväkotien sisäilman laatuun !!  

- Myös oleskelutilojen terveellisyys tärkeää, samoin elintarvikkeet ja eläin-

ten hyvinvointi 

- päiväkodit ja koulut 

- tupakkarajoituksiin 
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- eläinten hyvinvointi ja terveys 

- veden laatu, homeongelmat kouluissa ja päiväkodeissa  

- uimavesi, eläinten hyvinvointi  

- Valvontaa tulisi koulujen läheisyydessä lisätä (nuorten tupakointi), varsin-

kin koulujen läheisyydessä sijaitsevat kaupat. Koulujen sisätilojen ilman-

laatu on joissakin paikoin heikko, tarkempia tutkimuksia tarvitaan. 

- eläinten hyvinvointia ja terveyttä 

- alkutuotantoon 

- vanhentuneisiin tuotteisiin 

- eläinten hyvinvointiin ja terveyteen 

- uimaveden laatu 

- oleskelutilojen ja asumisen terveyttä 

- eläinten hyvinvointi ja terveys 

- ei tarvetta parantaa tällä hetkellä 

- koirapoliisit asialle 

 

b Miten ympäristöterveyden valvontaa pitäisi mielestänne muuttaa tai kehittää ? 

Vastaukset: 

- ei kommenttia = ei varsinaista tietoa miten sitä tänä päivänä hoidetaan 

- luottamus yrittäjiin, kyllä asiakkaat valittavat 

- tiukempaa valvontaa, kunnon sakot jos ei muuta keksitä 

- valvontaa lisää 

- toimii hyvin! 

- yritysten valvontaa ehkä voisi lisätä 

- torin ympäristö linnut, kärpäset, ampiaiset 

- Jos mitattaisi säännöllisesti tiedettäisi millainen ilma on, vesijohtovesi pal-

jonko missä on myrkkyä milloin mitäkin pääsee  

- yhteinen palaveri terveystarkastajat  + kuntalaiset 

- ihmisten oma käyttäytyminen 

- ulkomailta tulevien ruokien valvonta, kotimaisten tuotteiden suosinta, ul-

kolaisten ravintoloiden valvonta 

- tarkastuksia lisätä pistokokeina 
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- kasvisten käsittelyn hygienia myymälöissä (asiakkaille käsineet) 

- valvonnalla 

- OK. En osaa sanoa. 

- Lisätä roskakoreja (tölkit, pullot sinne). 

- näkyvyyttä miten toimitaan 

- Hyvä että käytte!  Palaute aina hyvästä.  

- priorisointi, suunnaten tulevaisuuteen 

- tietoa valvonnasta kansalaisille 

- valvontaa lisäämällä 

- Ehkä asukkaille tiedottaminen, mitä ja miten valvotaan. Esim. hymynaa-

mat olen huomannut ravintoloissa tai vastaavissa.  

- en osaa sanoa 

- ravintoloiden lounasruokailujen valvontaa pitäisi parantaa 

- tulokset asiakkaiden näkyville 

- eläinvalvontaa lisää, myös tuotantoeläimille  

- Kaikki laitokset tulisi tutkia kerran vuodessa! 

- en osaa sanoa 

- pitää yllä hyvää valvontaa 

- koirien jätösten poisto ja valistus 

- enemmän tiedotusta ja julkisuutta 

- Meillä on Suomessa totaalisen paljon turhaa byrokratiaa mm. tällä alueella.  


