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YLEINEN OSA 
 

1 YLEISTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMASTA 
OHJELMAKAUDELLA 2020 - 2024 

1.1 Ympäristöterveydenhuollon yleiset tavoitteet ja valvontasuunnitelma 

 
Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edis-

täminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Hyvin toimivalla ympäristöterveydenhuollolla voidaan 
välttää ja minimoida epidemioita sekä vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja sairauksien aiheuttamia 
poissaoloja työstä. Ympäristöterveydenhuollon keinoin voidaan ehkäistä myös monia kroonisia sairauksia, 
jos ongelmiin puututaan ajoissa (esim. sisäilmaongelmat). 
 
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, 
jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa 

vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmis-
tamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten var-
mistamiseksi.  
 
Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädännöt edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä 
valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Velvollisuus valvontaohjelmien laa-
timiseen sisältyy seuraaviin lakeihin: Elintarvikelaki (23/2006), Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009), Ter-

veydensuojelulaki (763/1994) ja Tupakkalaki (693/1976). Lisäksi nikotiinikorvaushoitotuotteiden vähittäis-
myyntiä koskeva valvontasuunnitelma laaditaan lääkelain mukaisesti. Kunnan tulee laatia ja hyväksyä 
säännöllistä valvontaa koskeva suunnitelma siten, että valvonta on laadukasta ja terveyshaittoja ehkäise-

vää. Kunnan suunnitelmassa otetaan huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka ovat laatineet 
yhteistyössä ministeriöiden (MMM ja STM) alaiset keskusviranomaiset Ruokavirasto ja Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto Valvira.  

1.2 Ohjelmakauden teema: Yhdenmukaisen valvonta ja yhteistyö 

 
Edellisen valvontakauden teeman mukaista valvonnan vaikuttavuutta on tarkoitus edistää edelleen jatku-
vasti mm. valvonnan riskiperusteisuudella ja valvonnan tehokkaalla kohdentamisella. Ympäristöterveyden-
huollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa ohjelmakauden 2020-2024 teemaksi on valittu yhdenmu-

kaisen valvonnan ja yhteistyön edistäminen, jota voidaan edistää seuraavia tavoitteita toteuttamalla: 
- arviointi- ja ohjauskäynnit 
- viranomaisyhteistyö 
- yhteistyö toimijoiden kanssa 
- varautuminen 

 
Kunnan suunnitelmaan on koottu valvontayksikön alueella suunnitelmakaudella painottuva valvonta, pai-

nopisteet ja projektit. 
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2 PPKY SELÄNTEEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITEL-
MAN YLEINEN OSA 

2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö  

 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (Ppky Selänne) on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Reis-
järven kunnan yhteinen kuntayhtymä, joka on perustettu vuonna 2010. Kärsämäen kunta on kuulunut 
vuoden 2015 alusta kuntayhtymään osajäsenenä mm. ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. 
Kuntayhtymän palvelulinjan, ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden tehtävänä ja vastuulla on järjes-

tää ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palvelut. Kun-
tayhtymän hallituksen alaisuudessa toimii Selänteen ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan alainen 
valvontayksikkö vastaa kaikista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä alueella. Toimivalta on delegoitu 
mahdollisimman laajasti viranhaltijoille ympäristölautakunnan johtosäännöllä. Jokainen viranhaltija vastaa 
myös valmistelemiensa asioiden esittelemisestä ympäristölautakunnan kokouksissa. Valvonta-alueella 

asuu n. 17 400 asukasta (2019). Ympäristöterveydenhuollon valvontaa hoidetaan em. kuntien toimipis-
teistä. 

2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen 

 
Vaikka valvontasuunnitelma ohjaa pitkälti ympäristöterveydenhuollon toimintaa, ympäristöterveysvalvon-
nassa on tehtäviä, joita ei voida ennakoida, mutta niiden tekemiseen on silti varattava aikaa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi asiakasvalitusten, terveyshaittaepäilyjen, epidemioiden ja häiriötilanteiden selvittämiset sekä 

hakemusten ja ilmoitusten käsittely. Viranomaistyöhön kuuluu myös neuvonta ja ohjaus, jota on annettava 
tarpeen vaatiessa. Seuraavassa on kerrottu ympäristöterveydenhuollon kokonaisresurssin (suunnitelmalli-
nen ja ennalta suunnittelematon työ) jakaantumisesta eri osa-alueille. 
 
Yksikön ympäristöterveydenhuollon käytössä on yksi ympäristöjohtajan, yksi valvontaeläinlääkärin, neljä 
täyttä ja kaksi 50 %:n kunnaneläinlääkärin virkaa sekä kolme ympäristötarkastajan virkaa. Ympäristötar-

kastajat hoitavat kaikkia ympäristöterveysvalvonnan osa-alueita. Yksi ympäristötarkastaja toimii ympäris-
töjohtajan sijaisena tämän lomien aikana. Lisäksi eläinlääkärien yhteisvastaanotolla työskentelee yksi vas-
taanottoavustaja. Kolme lupasihteeriä osallistuu ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen yh-

teensä 1,2 henkilötyövuoden verran. Valvontaeläinlääkärin työajasta menee arviolta 60 % valtion toimek-
siantotehtävänä hoidettaviin valvontatehtäviin (mm. eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotevalvonta) ja 40 
% käytetään elintarvikevalvontaan (tuotantotilojen hygieniatarkastukset). Ympäristöjohtajan työajasta vä-
hintään 60 % käytetään ympäristöterveydenhuoltoon. 

 
Taulukko 1. Ympäristöterveydenhuoltoon osallistuvan henkilöstön resurssijakauma osa-alueittain. 
 
Osa-alue 
 

HTV (VYHA:ssa) 

Terveydensuojelu 1,8 

Tupakkalain valvonta 0,2 

Elintarvikevalvonta 1,5 

Eläinlääkäripalvelut 5 

Eläinsuojeluvalvonta 0,2 

Eläintautivalvonta 0,2 

Avustavan henkilökunta 2,2 

Johtaminen 0,6 

Yhteensä, htv 11,7 

 

2.2.1 Riskinarviointi ja tehokas kohdentaminen 

 
Toimialakohtaisissa ohjelmissa on annettu ohjeet valvontakohteiden riskinarviointiin. Riskinarviointi ja -

luokitus ovat jokaisella toimialalla erilaisia. Eri toimialojen välisen riskinarvioinnin vertailu on vaikeaa eikä 
siihen ole yhteistä ohjetta. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden tulee valvoa kaikkia osa-alueita ja 
tehdä päätös siitä, miten valvonnan resurssit on tarkoituksenmukaisinta kohdistaa eri sektoreille. Valvonta 
pyritään suuntaamaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan ja tämä arviointi on tehty paikallista tuntemusta 
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hyödyntäen. Eri vuosina voidaan painottaa eri alueita. Riskinarviointia käsitellään tarkemmin toimialakoh-
taisissa osioissa. 

2.2.2 Tarkastukset ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 

 
Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän valvonnan toimeenpanossa tarkastustoiminta on oleellinen osa sel-
vitettäessä valvottavan kohteen tai toiminnan vaatimustenmukaisuutta. Tarkastusten yhteydessä annetaan 
toiminnanharjoittajille myös ohjausta ja neuvontaa. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, olosuhteisiin, omaval-

vontaan, asiakirjoihin, tuotteisiin tai toimintatapoihin. Yksittäinen tarkastus voi sisältää koko kohteen tar-
kastuksen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuol-
lon lakien mukaisia toimenpiteitä ja tarkastuskertomuksessa tulee esittää, minkä säännösten mukaan tar-
kastus on tehty. Tarkastusaikaan vaikuttaa tarkastuksen sisällön laajuus ja tarkastusaikaan katsotaan kuu-
luvaksi varsinaisen kohteessa tehdyn tarkastuksen lisäksi tarkastukseen valmistautuminen sekä tarkastus-
kertomuksen laatiminen. Ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaisissa suunnitelmissa tuodaan esille eri 

lakien mukaisten tarkastusten yleiset sisällöt. Tarkastusten yksityiskohtaisissa sisällöissä sovelletaan kes-

kusvirastojen antamia ohjeita.  
 
Matkoihin käytetty aika ei kuulu tarkastukseen kuluvaan aikaan. Näin valvontakustannukset ovat kohteen 
sijainnista riippumatta yhtäläiset kaikille toimijoille koko Ppky Selänteen toiminta-alueella. Matkoihin ku-
luva aika on kuitenkin otettava huomioon kunnan realistisessa valvontasuunnitelmassa. Kuntaliitto on oh-
jeistanut sisällyttämään matkoista aiheutuneet kustannukset tuntihintaan. Valvonta-asetuksen 882/2004 

liitteessä VI todetaan, että valvonnan maksujen perusteissa otetaan huomioon myös matkakulut niihin 
liittyvine kuluineen. 

2.2.3 Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet 

 
Tarkastustiheydet määräytyvät riskinarvioinnin perusteella. Valvontasuunnitelmat ovat julkisia asiakirjoja. 
Toimialakohtaisien suunnitelmien liitteinä ovat kohderyhmittäiset kohteiden lukumäärät ja tarkastustihey-
det. Toiminnanharjoittaja voi halutessaan ottaa yhteyttä ja pyytää lisätietoja omaa kohdettaan koskevasta 

valvonnasta.  
 
Valvontakohteiden kannalta tarkastustiheydellä on taloudellista merkitystä, sillä valvontamaksut määräy-

tyvät tarkastusmäärien perusteella. Suunnitelma antaa kuvan siitä, mitä suuruusluokkaa valvontamaksu 
tulee olemaan. Lopullinen maksu määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan sen perusteella, mi-
ten paljon valvontaa tehdään. 

 
Toimialakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa on annettu ohjeelliset tarkastustiheydet ja tar-
kastuksiin käytettävät ajat. Tavoitteelliset tarkastustiheydet on määritelty kohdetyyppikohtaisen riski- ja 
kokoluokituksen perusteella.  

2.3 Valvontahenkilöstön osaamisen varmistaminen ja koulutus 

 
Rekrytointien yhteydessä varmistetaan, että työntekijöillä on riittävä pätevyys ja asiantuntemus ympäris-
töterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen. Osaaminen perustuu lainsäädännön edellyttämään tutkintoon, 
perehdytykseen, täydennyskoulutus- ja työnohjauspäiviin ja ajantasaisen tiedon ylläpitämiseen. 
 
Ympäristöterveydenhuollon koulutukseen on Ppky Selänteen valvontayksikössä varattu riittävästi määrä-
rahoja. Vuosittain osallistutaan mm. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) järjestämiin työkokouk-

siin, Ruokaviraston valvontaverkostojen koulutuksiin, ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisille ja alu-
eellisille koulutuspäiville, ympäristöterveydenhuollon johtajien päiville, asumisterveysaiheisiin koulutuksiin 
ja eläinlääkäripäiville. Koulutuksiin on yhä useammin mahdollista osallistua etäyhteydellä joko omalta ko-
neelta tai kuntayhtymän videoneuvottelutiloista, mikä alentaa kynnystä osallistua koulutukseen ja kun-
tayhtymälle koituvia kustannuksia. Koulutusten toteutumista seurataan vuosittain. 

2.4 Valvontatietojärjestelmä  

 
Ppky Selänteen ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköllä on käytössään valtakunnallinen keskitetty 
toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä (VATI), johon kirjataan kaikki valvontakohteiden tiedot ja 
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niihin kohdistuneet suoritteet sekä yhteydenotot. VATI:sta lähetetään asiakirjat asiakkaille sähköisesti, 
mutta tarvittaessa pöytäkirja voidaan lähettää myös kirjeitse.  

2.5 Laadunhallinta 

 
Ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävissä käytetään hyväksi keskusvirastojen (Ruokavirasto, Valvira) 

laatimia tarkastusohjeita ja -listoja. Saatavilla on myös laadukkaita eri järjestöjen laatimia ohjeita. Ruoka-
viraston päivitetyt ohjeet löytyvät Ruokaviraston julkisilta internet-sivuilta tai Pikantti-sivustolta, johon kir-
jaudutaan tarkastajakohtaisilla tunnuksilla. Valviran ympäristöterveydenhuollon toimintaohjeet ja malli-
asiakirjat löytyvät Valviran internet-sivuilta ja ympäristöterveydenhuollon ekstranetistä. Toiminta-ohjeet 
erityistilanteissa on kirjattu Ppky Selänteen häiriötilannesuunnitelmaan (kts. kohta 2.8). Tietojärjestelmien 
käyttöohjeet on tallennettu verkkoasemalle. Ppky Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut on 

laatinut myös yksikön sisäisiä ohjeita esim. viranhaltijoiden välisien lausuntojen antamiseen, uusien työn-
tekijöiden perehdytykseen ja arkiston muodostukseen. 
 

Ppky Selänteen valvontayksikkö on luonut asiakaslomakkeet hyödyntäen keskusvirastojen malliasiakirjoja. 
Toiminnanharjoittajien ilmoitus- ja hakemuslomakkeet löytyvät Selänteen internet-sivuilta, www.se-
lanne.net. Asiakkaita varten on laadittu ohjeita ja ohjeistusta on sisällytetty myös yksikön internet-sivuille. 
 

Ympäristöterveydenhuollolle on laadittu laatukäsikirja, johon on koottu käytettävät tarkastus- ja näytteen-
otto-ohjeet, yksikön sisäiset ohjeet, asiakasohjeet ja lomakkeet. Laatukäsikirjaa tehtiin seudullisena yh-
teistyönä Ppky Kallion, Ympäristöpalvelut Helmen ja Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yh-
teistoiminta-alueen kanssa. 

2.6 Viestintä 

 
Ympäristöterveydenhuollon viestinnän tarkoituksena on auttaa kansalaisia löytämään ne palvelut, joita 
ympäristöterveydenhuolto tarjoaa. Tehokkaalla viestinnällä lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä ja tunnetta-
vuutta. 
 
Ppky Selänteen valvontayksikössä pyritään tiedottamaan alueellamme toteutettavista projekteista ja niiden 

tuloksista, esimerkiksi www-sivuilla tai paikallislehdissä. Yksikön www-sivuilta löytyvät mm. ajantasainen 

taksa, lomakkeet ja asiakasohjeita. Selänteen www-sivut uudistetaan vuoden 2020 aikana. Käytössä on 
myös kuntayhtymän Facebook-sivut. 
 
Viestintään kuuluu asiakkaiden neuvonta, opastus ja tiedottaminen, jotka kuuluvat jokaisen viranhaltijan 
työhön. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat ovat tavoitettavissa virka-aikana puhelimitse. Ympäristö-
johtaja on tavoitettavissa myös virka-ajan ulkopuolella. Ympäristöjohtaja vastaa viestinnästä valvontayk-

sikön sisällä sekä tiedottamisesta valvontayksikön ulkopuolelle. 
 
Häiriötilanteiden viestintä on kuvattu erillisessä ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelmassa.  

2.7 Valvonnan kustannukset ja maksullisuus 

 

Kunnan on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu valvontasuunnitelmaan sisältyvistä 
tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimuksesta.   
 
Ppky Selänteen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen valvonta on toiminnanharjoit-

tajalle maksullista. Maksuja peritään Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen hyväksymän taksan mukai-
sesti. Valvonnasta saadun maksutulot kohdentuvat valvontayksikölle. Voimassa oleva taksa pidetään nä-
kyvillä Ppky Selänteen internet-sivuilla www.selanne.net.  

 
Maksuilla ei voida kattaa koko ympäristöterveydenhuoltoa, mutta tavoitteena on, että valvontamaksuilla 
saataisiin katettua yhä suurempi osa valvonnasta aiheutuvista kustannuksista.  
 
  

http://www.selanne.net/
http://www.selanne.net/
http://www.selanne.net/
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2.8 Varautuminen  

 
Ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelma, joka sisältää kaikki ympäristöterveydenhuollon osa-
alueet, on laadittu yhteistyössä Ppky Kallion, Ympäristöpalvelut Helmen ja Kalajoen kaupungin ympäristö-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa. Häiriötilannesuunnitelma sisältää toimintaohjeet viestin-

nän ja tiedottamisen osalta. Häiriötilannesuunnitelman pitäminen ajan tasalla vaatii sen jatkuvaa päivittä-
mistä erityisesti yhteystietojen osalta. Ajantasainen häiriötilannesuunnitelma on valvontahenkilöstön käy-
tettävissä Teams-alustalla, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Poikkeusoloja varten on laa-
dittu ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelma, joka on tallennettuna verkkoasemalle ja jonka ylei-
nen osa liitetään Selänteen jäsenkuntien valmiussuunnitelmiin. 

2.9 Epidemioiden selvittäminen 

 
Valtioneuvoston asetus 1365/2011 4 § edellyttää kuntia nimeämään epidemioiden selvittämistä varten 

selvitystyöryhmän. Ppky Selänteeseen on nimetty epidemioiden selvitystyöryhmä vuonna 2012. Työryh-
män kokoonpano on määritelty ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelmassa. Työryhmä ko-
koontuu säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Työryhmän ajantasaisen yhteystiedot ovat tallennet-

tuna Selänteen intranet-sivustolle sekä verkkoasemalle. 

2.10 Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu 

 
Ympäristöterveydenhuollon viranomaisnäytteet toimitetaan tutkittavaksi pääsääntöisesti SeiLab Oy:n la-
boratorioon Haapavedelle. Laboratorion kanssa on tehty kirjallinen sopimus, johon on kirjattu mm. näyt-

teiden tutkiminen häiriötilanteissa. Asumisterveyteen liittyvät näytteet toimitettaan pääsääntöisesti Työ-
terveyslaitoksen tai Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorioon. Käytettävän laboratorion on oltava 
Ruokaviraston hyväksymä kyseessä olevan tutkimusmenetelmän osalta.  

2.11 Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi 

 

Kunnan tulee arvioida hyväksymänsä valvontasuunnitelman toteutuminen. Valvontasuunnitelman toteutu-

misen arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuu-
den varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Suunnitelman toteutumisen arvioinnin yhtey-
dessä tarkastellaan myös ympäristöterveydenhuollon kustannusten kehittymistä, kustannusten jakautu-
mista valvonnan eri sektoreille sekä valvonnasta saatujen tulojen osuutta ja kohdentumista. Valtakunnal-
lisessa valvontaohjelmassa on annettu arvioinnin tueksi taulukko (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. 
Arviointikohde Tarkastelu ja selvitys 

Suunnitellun toiminnan ja tarkas-
tusten kattavuus 

- Kaikkien toimialojen valvonnan kattavuus 
- valtakunnallisten ja omien painopisteiden valvonnan toteutuminen 
- tarkastuksilla esiin tulleiden epäkohtien määrä ja laatu sekä kunnan vi-

ranomaisen toimenpiteet näiden epäkohtien korjaamiseksi ja asioiden 
saattamiseksi määräystenmukaiselle tasolle 
 

Tarkastusten ja näytteiden määrä 
(suhteessa valvontasuunnitelmaan) 

- toteutuneiden tarkastusten lukumäärä 
- näytteet ja analyysit  
- valvontaprojekteihin osallistuminen 

 

Valvonnasta saadut tulot ja niiden 

kohdentuminen 

- valvonnasta kertyvät maksutulot toimialoittain 

- valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen, tieto siitä onko kohden-
nettu ympäristöterveydenhuollon toiminnan kehittämiseen 
 

Voimavarat ja yhteistoiminta-alu-
een toimivuus 

- voimavarojen määrä suhteessa lainsäädännön vaatimukseen ja valvon-
tatarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan 

- selvitys, paljonko voimavaroja on käytetty ennalta suunniteltuihin val-
vontatehtäviin ja kuinka paljon muihin tehtäviin 

- erittely henkilöstövoimavarojen kohdentumisesta eri lakien mukaiseen 
valvontaan (VYHA) 

- valvonnan tehokkuuden toteutuminen (verrataan keskusvirastojen oh-
jeisiin) 
 

Toiminnan kehittämistarpeet - toimenpiteet, joilla tilannetta parannetaan seuraavalla toimintavuodella 
 

Arviointi- ja ohjauskäynnit 
 

- havaitut hyvät toimintatavat, kehitettävää, korjattavaa 

 
Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tehdään VATI- ja VYHA-järjestelmien avulla ja keskusviras-
tojen antamien ohjeiden mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollosta vastaavaa toimielintä, Ppky Selänteen 
ympäristölautakuntaa varten tehdään sanallinen yhteenveto valvontasuunnitelman toteutumisen arvioin-
nista, jonka lautakunta hyväksyy. Hyväksytty arviointi toimitetaan VYHA:n kautta aluehallintovirastolle 
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Valvontasuunnitelman toteutumista tarkastellaan lisäksi kolme 

kertaa vuodessa osavuosikatsausten yhteydessä. 

 
Valvontasuunnitelman arvioinnissa voitaneen tulevaisuudessa hyödyntää myös jostakin valtionhallinnon 
tiedonkeruujärjestelmästä (VATI-VYHA) saatavaa raporttia siitä, millaista oman yhteistoiminta-alueen val-
vonta on verrattuna muihin valvontayksiköihin ja valtakunnallisessa ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Valvontasuunnitelmaa hyväksyttäessä ja sen toteutumista arvioitaessa valvonnasta vastaavassa toimieli-
messä on syytä käydä keskustelua resursseista ja teoreettisesta valvontatarpeesta sekä valvonnan koh-

distamisesta.  
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PPKY SELÄNTEEN TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNI-
TELMAT 
 

3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 

3.1 Elintarvikevalvonnan tavoitteet ja sisältö 

 
Elintarvikelain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuun-
nitelma siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaa-

roja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmistaa elintarvik-
keiden kemiallisten ja mikrobiologisten vaarojen hallinta kaikissa niiden tuotannon, jalostuksen, valmistuk-
sen ja muun käsittelyn vaiheissa sekä oikeat ja luotettavat elintarvikkeista annettavat tiedot ja pakkaus-

merkinnät. Vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on toimijoilla, joilla on velvoite seurata omaa toimin-
taansa ja tuotteitaan omavalvonnassaan. 

3.1.1 Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely 

 

Hyväksyminen 
 
Elintarvikealan toimijan, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, on ha-
ettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olen-
naista muuttamista. Hakemus käsitellään 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, 
hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Laitoksen vaatimus-

tenmukaisuuden selvittämiseksi edellyttää tarkastuskäyntiä ennen hyväksymispäätöksen antamista. Lai-
toksen hyväksymisestä tai ehdollisesta hyväksymisestä tehdään päätös (elintarvikelaki 13 ja 15 §). Toi-
minnan laitoksessa saa aloittaa, jos laitos täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset (elintarvike-
laki 13.5 §) ja laitos on hyväksytty. 
 
Ilmoittaminen 

 

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle vii-
meistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Toiminnan saa aloittaa, 
jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset (elintarvikelaki 13.5 §). Ilmoi-
tusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden käsit-
telyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Ilmoitus on tehtävä 
myös ammattimaisesta elintarvikkeiden kuljetustoiminnasta. Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle 
todistus. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa 

viivytyksettä valvontaviranomaiselle. 
 
Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus ennen toiminnan aloitta-
mista kunnan valvontaviranomaiselle (eläinten pitopaikat ilmoitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle). Toimijan on ilmoitettava myös annettujen tietojen oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämi-
sestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Elintarvikelain nojalla vähäriskiseksi määritellystä toi-

minnasta ei tarvitse ilmoittaa. 
 
Elintarvikealan toimijan, joka tuottaa ituja, on haettava kunnan valvontaviranomaiselta alku-tuotantopai-

kan hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista. Valvontaviranomainen tekee alku-tuotantopaikan hyväk-
symisestä päätöksen. 
 
Kontaktimateriaalialan toimijan on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta elin-

tarvikevalvontaviranomaiselle. 
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Tiedottaminen 
 
Elintarvikelain 15 a §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja 
muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien val-
vontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. 

3.1.2 Tarkastukset 

 

Suunnitelmanmukainen viranomaisvalvonta perustuu pääsääntöisesti omavalvonnan valvontaan kaikilla 
aloilla, joihin elintarviketurvallisuuden vaatimuksia sovelletaan. Valvontaviranomainen määrittelee valvo-
miensa elintarvike- ja kontaktimateriaalialan kohteiden valvontatiheyden riskiperusteisesti vuosittaisessa 
valvontasuunnitelmassaan, jonka pohjalta laaditaan kohdekohtainen tarkastussuunnitelma. Tarkastuksia 
tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. On kuitenkin valvontakohteita, ja valvonnallisia syitä, jol-
loin tarkastuksista on ilmoitettava etukäteen, jotta vastuuhenkilö on paikalla. 

 

Elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään ns. Oiva-järjestelmän valtakunnallisella kriteeristöllä ja ohjeis-
tuksella. Havainnot koostetaan määrämuotoiseen Oiva-raporttiin keskitetyn, sähköisen järjestelmän 
kautta. Myös alkutuotannon elintarvikevalvonta suoritetaan vastaavalla valtakunnallisella kriteeristöllä ja 
ohjeistuksella. Havainnot koostetaan määrämuotoiseen raporttiin keskitetyn, sähköisen järjestelmän 
kautta. 
 

Laitokseksi hyväksyttävän elintarvikehuoneiston hyväksymistarkastus 
Laitoksen vaatimustenmukaisuuden selvittäminen edellyttää tarkastuskäyntiä ennen hyväksymispäätöksen 
antamista. Tarkastuksella varmistetaan, että tilat ja suunniteltu toiminta laitoksessa täyttävät lainsäädän-
nön sille asettamat vaatimukset. 
 
Hyväksymistarkastuksesta kirjoitetaan tarkastuskertomus, josta käy ilmi täyttääkö laitos hyväksymisen 
edellyttämät vaatimukset. Tarkastuskertomukseen kirjataan yksityiskohtaisesti ne asiat, jotka eivät täytä 

lainsäädännön vaatimuksia. 
 
Ilmoitetun elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus 
Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneistoon ensimmäisen 

tarkastuksen 1, 3 tai 6 kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Tarkastusajankohdan päättää koh-
detta valvova ympäristötarkastaja toiminnan luonteen ja laajuuden perusteella. Yhteisistä perusteista neu-

votellaan terveysvalvonnan yhteisissä kokouksissa. Tarkastus voidaan tehdä myös ennen ilmoitetun toi-
minnan aloittamista, mikäli ilmoituksen perusteella on epäiltävissä, että elintarviketurvallisuus tai kulutta-
jansuoja voi vaarantua. 
 
Elintarvikehuoneistossa ensimmäisellä tarkastuskäynnillä huomioitavia asioita: 

- toiminnan luonne ja laajuus vastaavat ilmoitettua 
- tilat, tilojen koko ja riittävyys, sijoittelu, rakenteelliset ratkaisut ja kunto sekä huoneiston 

varustelu 
- yleinen siisteys ja toiminnan hygienia 
- todetaan, että omavalvontasuunnitelma on riittävä elintarvikehuoneistossa harjoitetta-

van toiminnan luonteeseen sekä laajuuteen nähden  
- Oiva –järjestelmän piirissä olevat kohteet tarkastetaan järjestelmän mukaisesti 

 
Tarkastuksesta kirjoitetaan tarkastuskertomus. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen toimintaa valvotaan 

suunnitelman mukaisin valvontakäynnein. 

 
Toiminnassa olevan elintarvikehuoneiston tarkastus 
Tarkastuksilla arvioidaan tarkastuksen sisällön kohtien (yhteisen osion kohta 2.2.2) lainsäädännön mukai-
suuden täyttymistä huomioiden ilmoitetun tai hyväksytyn toiminnon luonne. Edellä mainittujen kohtien 
lisäksi elintarvikehuoneiston tarkastukseen kuuluu myös tuotteiden määräyksenmukaisuuden arviointia 

(elintarvikeparanteet, pakkausmerkinnät, kontaktimateriaalit ja laboratoriotutkimuksista saatu tieto), jäl-
jitettävyyden toteutumisen tarkastus sekä neuvontaa ja opastusta omavalvonnan toteutumisesta ja lain-
säädännön vaatimuksista. 
 
Valvontakohteeseen suoritettavan tarkastuksen eri osa-alueita voidaan tarkastaa useampaan tarkastus-
kertaan jaettuna, mutta pääsääntöisesti kaikkia osa-alueita tarkastetaan vuosittain, ellei ko. kohteen 
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tarkastustiheys ole pienempi. Oiva –järjestelmän piiriin kuuluvien kohteiden tarkastukset tehdään ko. jär-
jestelmän arviointiohjeiden mukaisesti ja alkutuotannon tarkastukset omien arviointiohjeidensa mukai-
sesti. 
 
Kotona sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa valvotaan kuten muitakin elintarvikehuoneistoja 1.1.2020 voi-
maan tulleen elintarvikelain muutoksen myötä. Aikaisemmin kotihuoneistot rajattiin tarkastustoiminnan 
ulkopuolelle. 

 
Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus. Oiva –raportit julkaistaan valtakunnallisesti Oivahymy.fi 
–sivustolla. Alkutuotannon valvontatuloksia ei julkisteta. 

3.1.3 Pakkokeinojen käyttö 

 
Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään, jos elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin elin-

tarvikemääräysten noudattamiseksi, eivätkä muutkaan toimenpiteet toimijan velvoittamiseksi ole riittäviä. 

Pakkokeinoja ovat mm. erilaiset määräykset ja kiellot, uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka, 
haltuunotto sekä elintarvikehuoneiston hyväksynnän peruuttaminen. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 
ympäristölautakunta on delegoinut hallinnollisia pakkokeinoja koskevaa toimivaltaa viranhaltijoille elintar-
vikelain 32 §:n mukaisesti: Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle tai toimielimelle oikeuden siirtää toi-
mivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle myös tämän lain 55–60 §:ssä tarkoitettujen 
hallinnollisten pakkokeinojen osalta. 

 
Määräysten antamiseen liittyy asianosaisen hallintolain mukainen kuuleminen, ellei kyseessä ole kiireellisiä 
toimia vaativa tilanne, eikä kuulemista voida suorittaa. Hallinnollisten pakkokeinojen käytössä noudatetaan 
Ruokaviraston ohjeistusta. 

3.2 Elintarvikevalvonnan valvontakohteet 

 
Valvontaviranomaisella tulee olla ajantasaiset tiedot kaikista alueensa elintarvikevalvontakohteista (EL 83 
§). Näitä ovat: 

- ilmoittamista tai hyväksyntää edellyttävät elintarvikehuoneistot, mukaan lukien ns. virtuaalihuo-

neistot, liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kuljetustoiminta 
- liikkuvat elintarvikehuoneistot, joista on jo tehty ilmoitus toiselle paikkakunnalle ja joiden saapu-

misesta valvontaviranomaisen alueelle tiedotetaan valvontaviranomaiselle; liikkuva elintarvikehuo-
neisto merkitään kuitenkin rekisteriin vain siinä valvontayksikössä, joka on hyväksynyt ko. huo-
neiston tai käsitellyt ko. huoneistosta tehdyn ilmoituksen. 

- toimijat, jotka valmistavat tai saattavat markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia 
materiaaleja ja tarvikkeita (kontaktimateriaalialan toimijat) 

- ilmoittamista edellyttävät elintarvikkeiden alkutuotantopaikat 
 

Elintarvikevalvontakohteet on kirjattu VATI-tietojärjestelmään (paitsi alkutuotanto vielä vain osittain). Elin-
tarvikevalvonnan valvontakohteiden kohderyhmittäiset lukumäärät on esitetty liitteessä 1. 

3.3 Elintarvikevalvonnan tarkastussuunnitelma 

 
Elintarvikevalvonta on pääasiassa riskiperusteista. Riskiperusteisuudesta poiketaan silloin, kun esimerkiksi 

EU- vaatimukset edellyttävät muuta. Valvontakohteiden riskiluokittelussa käytetään apuna Ruokaviraston 
riskiluokitusmallia. Elintarvikevalvontaa suunnataan enemmän sellaisiin kohteisiin, joissa ilmenee elintar-

viketurvallisuuteen liittyviä riskejä. Vastaavasti valvontaa pyritään keventämään kohteissa, joissa tällaisia 
riskejä ei ole tai joissa ne ovat vähäisiä tai hallinnassa. 
 
Tarkastustiheys määräytyy lähtökohtaisesti kohteen Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisen riskiluokan mu-
kaan. Aiemmat valvontakokemukset voivat vaikuttaa 50 % tarkastustiheyttä nostavasti tai vähentävästi.  

 
Riskiperusteisuuden tarkoituksena on lisätä jouston mahdollisuutta lainsäädäntöä sovellettaessa ja paran-
taa valvonnan vaikuttavuutta. Riskejä arvioitaessa on otettava huomioon harjoitettavan toiminnan luonne 
ja laajuus, omavalvonnan toimivuus sekä elintarvikkeeseen liittyvät muut elintarviketurvallisuuteen ja ku-
luttajansuojaan vaikuttavat seikat.  
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Elintarvikevalvonnan kohderyhmittäiset valvontakohteiden lukumäärät, tarkastustiheydet ja 
tarkastuksiin käytettävä aika on esitetty liitteessä 1. 

3.4 Elintarvikevalvonnan näytteenottosuunnitelma 

 
Mikrobikriteeriasetuksen mukaan elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeet täyttävät 

asetuksen vaatimukset. Yksittäisten toimijoiden omavalvonnan toimivuuden todentamiseksi Ruokavirasto 
suosittelee pistokoeluonteista näytteenottoa. Viranomaisnäytteiden tarve arvioidaan tilanteen mukaan. 
Näytteenottoon vaikuttavat toimijan näytteenottosuunnitelma, sen kattavuus ja toteutuminen sekä oma-
valvontanäytteiden tulokset tai tarkastuskäynneillä todetut epäkohdat. Näytteenotto ja näytteiden tutkimi-
nen on näissä tapauksissa maksullista. Toimijoiden näytteenottovaatimukset ja -suositukset on kuvattu 
Ruokaviraston ohjeessa 10501/2 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset. 
 
Hyväksytylle eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevälle laitokselle (kala-ala) laaditaan vuosittain laitoskoh-

tainen näytteenottosuunnitelma (Taulukko 3). Myös muiden kohteiden osalta voidaan laatia riskiperustei-
sesti suunnitelma näytteenotosta omavalvonnan toimivuuden valvomiseksi. Pintapuhtausnäytteitä elintar-
vikkeiden tarjoilupaikoista otetaan ATP-testein, mikäli yritys ei ole itse ottanut omavalvontanäytteitä. 

 
Taulukko 3. Kala-alan laitoksen näytteenottosuunnitelma 2021. 

Näytetyyppi Kohde Näytemäärä Analyysit 

Pintapuhtausnäyte 
Jalostustilojen pinnat, 
välineet, astiat 

2 x 10 kpl Luminometrimittaus 

Pintapuhtausnäyte, 
Listeria 

Lattiakaivot, työtasot 2 x 2 kpl Sivelynäyte 

Vesinäyte Kalasataman hana 1 
Pesäkkeiden lkm 22 °C ja 37 °C, suolisto-

peräiset enterokokit, E. coli, koliformit 

Jäähile Jäähilekontista 1 
Pesäkkeiden lkm 22 °C ja 37 °C, suolisto-
peräiset enterokokit, E. coli, koliformit 

 
Mahdollisiin ruokamyrkytysepäilyihin ja asiakasvalituksiin liittyviä tutkimuksia tehdään tarvittaessa. Näyt-
teenoton ja analysoinnin maksaa näissä tapauksissa pääsääntöisesti valvontayksikkö. 
 
Käytettävät laboratoriot on kerrottu valvontasuunnitelman yhteisessä osiossa. 

3.5 Elintarvikevalvonnan painopisteet ja valvontaprojektit vuosille 2021-2024 

 
Ruokavirasto on nostanut elintarvikevalvonnan painopisteiksi vuosille 2021-2024 kolme kehittämisteemaa. 
Nämä teemat ja niiden kuntia koskevat toimenpiteet on esitelty taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Elintarvikevalvonnan painopisteet 2021-2024. 

Kehittämisteema: Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio 

 2021 2022 2023 2024 

Painopiste: Valvontatu-
lokset ohjaamaan val-

vontaa 
1. Kunnossapito (Oiva-

rivit 2.2. ja 2.3) 

2. Puhtaanapito (Oiva-ri-

vit 3.1 ja 3.2) 

3. Markkinointi (Oiva-

rivi 13.3) 

4. Valtakunnallinen suo-

lan ja ravintoarvojen 

valvonta (Oiva-rivit 

13.1 ja 13.2) 

Kohtien 1.-4. Oiva-
rivien painottaminen 

toimipaikkojen val-
vonnassa 
 
Kohtien 5.-7. valvon-
nan suunnittelemi-
nen 

Kohtien 1.-4. val-
vontatuloksista 

viestiminen ja jat-
kon suunnittelu 
 
Kohdista 5.-7. an-
nettavaan koulu-
tukseen osallistu-
minen ja näiden 

Oiva-rivien painot-
taminen toimipaik-
kojen valvonnassa 

Kohtien 5.-7. 
Oiva-rivien pai-

nottaminen toi-
mipaikkojen val-
vonnassa 
 

Kohtien 5.-7. val-
vontatuloksista 

viestiminen ja 
jatkon suunnit-
telu 
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5. Lämpötilavalvonta 

(Oiva-rivit 6.2 ja 6.4) 

6. Jäljitettävyys (Oiva-ri-

vit 16.1 ja 16.9) 

7. Takaisinvedot (Oiva-

rivi 16.6) 

Painopiste: Valvojan 

työkalupakki. Valvon-
nassa tarvittavan osaami-
sen (mm. virkamiehen 
vastuut ja velvollisuudet, 
pakkokeinojen käyttämi-
nen, tiedon löytäminen ja 
hyödyntäminen, tarkas-

tuksen tekeminen, vuoro-

vaikutus, valmentava ote 
ja esimiehen vastuut ja 
velvollisuudet) kokoami-
nen työkalupakiksi. 

Osallistuminen työ-

kalupakin suunnitte-
luun. 
 
Työkalujen hyödyn-
täminen valvonta-
työssä. 

Osallistuminen 

järjestettäviin 
koulutuksiin.  
 
Työkalujen hyö-
dyntäminen val-
vontatyössä. 

Osallistuminen 

järjestettäviin 
koulutuksiin.  
 
Työkalujen hyö-
dyntäminen val-
vontatyössä. 

Osallistuminen 

järjestettäviin 
koulutuksiin.  
 
Työkalujen hyö-
dyntäminen val-
vontatyössä. 

Painopiste: Kohteet 
valvonnan piiriin. Kehi-
tetään toimintatapoja, 
jotta saadaan kohteet val-
vonnan piiriin. Aktiivisten 
kohteiden saattaminen 
ajan tasalle. Vatin jatkuva 

kehittäminen. 

Osallistuminen suun-
nitteluun. 
 
Aktiivisten kohdetoi-
mintojen tarkastami-
nen. 
 

Vatin kehittämiseen 
osallistuminen. 

Ohjeistuksen sel-
keyttämiseen 
osallistuminen. 
 
Kohteiden tunnis-
tamistyö ja aktii-
visten kohdetoi-

mintojen tarkasta-
minen. 
Vatin kehittämi-
seen osallistumi-
nen. 

Kohteiden tunnis-
tamistyö ja aktii-
visten kohdetoi-
mintojen tarkas-
taminen. 
 
Kohteiden ohjeis-

taminen. 
 
 

Tulosten hyödyn-
täminen ja vies-
tintä. 
 
 

Kehittämisteema: Petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä 

Painopiste: Elintarvike-

ketjun rikollisuuden 
torjunnan kehittämi-
nen. 

Osallistuminen suun-

nitteluun ja yhteis-
työtapaamisiin. 

Yhteenvedon laati-

miseen, viestin-
tään ja jatkosuun-
nitteluun osallistu-
minen. 

  

Kehittämisteema: Valmius ja kriisinhallinta 

Painopiste: Pandemia-
valmiuden kehittämi-
nen elintarvikevalvon-
nassa ja eläinlääkintä-

huollossa. 

Oman toiminnan ar-
viointi ja valmius-
suunnitelman päivit-
täminen. 

Työryhmiin osallis-
tuminen: onnistu-
misen arviointi ja 
valmiuden kehittä-

minen. 

Sovittujen toi-
mintatapojen 
käyttöönotto. 

Painopistetyön 
onnistumisen ar-
viointi. 

 
Painopisteen ”Valvontatulokset ohjaamaan valvontaa” toteuttamiseksi tarkastuskäynneillä valvontaa koh-
dennetaan erityisesti Ruokaviraston määrittelemiin Oiva-riveihin. Lisäksi osallistutaan luonnonmukaisen 
tuotannon petosten valvonnan ja torjunnan valmiuden kehittämiseen vuosina 2020 – 2022. Luomu Oiva-

rivit tarkastetaan suunnitelman mukaisesti tarkastettavissa kohteissa. 
 
Muiden painopisteiden sekä muiden Ruokaviraston mahdollisten hankkeiden ja projektien toteuttamiseen 

osallistutaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.  
 
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelman, kasvinsuojeluainejäämien valvontaohjel-
man, kontaminanttien valvontatutkimusten, muutogeenisten elintarvikkeiden valvontaohjelman, oliiviöljyn 

valvontaohjelman, salmonella-, kampylobakteeri-, EHEC- ja Finres-Vet-valvontaohjelmien ja siipikarjan ve-
sipitoisuuden valvonnan osalta osallistutaan valvontaohjelmien toteuttamiseen sovitun roolituksen mukai-
sesti. 
 
Elintarvikkeiden alkutuotannon osalta keskitytään alkutuotannon elintarvikevalvonnan vakiinnuttamiseen. 
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VATI-järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen osallistutaan mm. ilmoittamalla puutteista ja kehitysehdotuk-
sista tukiportaaliin. 
 
Valtakunnallisen painopisteen mukaisesti varautumiseen keskitytään uudistamalla häiriötilannesuunnitel-
maa yhdessä Kallion, Helmen ja Kalajoen ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden kanssa. 
 
Alueellisena painopisteenä / projektina Pohjois-Suomen AVI:n alueella on arviointi- ja ohjauskäynnit leipo-

moissa, joka jatkuvat vuonna 2021. 

4 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 

4.1 Johdanto 

 
Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Lain tavoitteena on 

ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ter-
veyshaittaa. Yksi lain tavoitteista on edistää toiminnanharjoittajien omavalvontaa. Toiminnanharjoittajan 
on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. 

4.2 Valvontakohteiden ilmoitus- ja hyväksymismenettely 

 
Terveydensuojelulain valvontakohteet ovat pääosin ilmoituksenvaraisia. Terveydensuojeluviranomainen 
antaa ilmoituksen johdosta toiminnanharjoittajalle todistuksen, jossa kerrotaan kohteen ottamisesta suun-
nitelmallisen valvonnan piiriin sekä määritetään mm. toiminnan riskiluokka. Talousvettä toimittavan laitok-
sen toiminta ja riskinarviointi hyväksytään hakemuksesta tehtävällä päätöksellä.  

 
Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus on ennen toiminnan aloittamista tehtävä seuraavista toiminnoista: 
 

• majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta;  
• yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uima-

rannan käyttöönotosta;  
• päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai kor-

keakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta; 
• jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöön-

otosta; 
• solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan 

ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;  
• sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta 

voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.  

 
Terveydensuojelulain mukaista hyväksymistä on haettava talousvettä toimittavalle laitokselle. Talousvettä 
ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty. Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenot-
toa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapah-
tuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin 
hakemus on hyväksytty. 

 
Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on terveydensuojelulain 
20 §:n mukaan perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. 
Riskinarviointi tehdään toiminnanharjoittajan ja terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Talousvesilai-

tos hakee hakemuksella riskinarviointinsa hyväksymistä valvontaviranomaiselta. Viranomainen antaa ha-
kemuksen perusteella päätöksen, jossa voidaan tarvittaessa antaa veden käyttöä ja laatua koskevia mää-
räyksiä.  

4.3 Suunnitelmallisen valvonnan kohteet 

 
Ilmoituksenvaraiset tai hyväksymismenettelyn piiriin kuuluvat kohteet kuuluvat pääsääntöisesti suunnitel-
mallisen valvonnan piiriin. Suunnitelmallista valvontaa on kuitenkin yksinkertaistettu aikaisemmasta ja sen 
piiristä on poistettu sellaiset ilmoituksenvaraiset kohteet, joissa oleskelu on lyhytaikaista ja jotka todennä-

köisesti eivät aiheuta terveyshaittaa. Näiden kohteiden valvontaa tehdään yhteydenottojen perusteella. 
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Nämä yllättävät valvontatapaukset ovat ensisijaisia suhteessa säännölliseen valvontaan sillä yleensä niiden 
taustalla on terveyshaittaepäily.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön antaman lausunnon mukaan suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle jää 
myös kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa harjoitettava TsL:n 13§:n mukainen toiminta. Mikäli kotona teh-
tävästä terveydensuojelulain mukaisesta ilmoitusvelvollisesta toiminnasta on aiheutunut tai epäillään ai-
heutuvan terveyshaittaa, voi viranomainen asukkaan luvalla tehdä tarkastuksen kotirauhan piiriin kuuluviin 

tiloihin. Kotirauhan piiriin kuuluvana tilana ei pidetä sellaista tilaa, jossa on erillinen sisäänkäynti ja tilat on 
rajattu kotirauhan piiriin kuuluvan alueen ulkopuolelle.   
Suunnitelmaan kuulumattomia tarkastuksia ovat myös huoneistojen käyttöönotto- yms. tarkastukset, jotka 
sisältyvät valvontakohteen ilmoitusprosessiin. Tarkastuksia tehdään joko ennalta ilmoittamatta tai sopi-
malla tarkastusaika. Tarkastuksesta ilmoittaminen ei saa vaarantaa tarkastuksen tarkoituksen toteutu-
mista.  

4.4 Tarkastuksen sisältö 

 
Tarkastuksen tavoitteena on selvittää terveysvaaran tai -haitan esiintyminen, eli aiheutuuko toiminnasta 
terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaittaa voi syntyä. Tar-
kastuksessa annetaan haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet, toimenpidekeho-

tukset ja määräykset. Tarkastukseen liittyy aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä mahdollisesti mit-
tauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten. 
 
Ennen tarkastusta käydään läpi muun muassa: 
 

• laatukäsikirjan asiaan liittyvä ohjeistus 
• Valviran terveydensuojelun valvontaohjeisto 

• valvontakohdetta koskevat asiapaperit ja mahdolliset lupaehdot 
• mahdolliset valvontakohteelle annetut huomautukset tai määräykset 
• valvontakohteesta otettujen viranomaisnäytteiden tutkimustulokset 
• mahdolliset edellisen tarkastuksen jälkeen kirjatut valitukset tms. 

 
Valvontakohteessa tarkastetaan muun muassa: 

 
• onko toiminta ilmoitetun mukaista 
• tilojen, laitteiden ja välineiden kunto ja puhtaus 
• henkilökunnan työskentelytavat ja mahdollisten riskien hallinta 
• henkilökuntaa koskevien vaatimusten toteutuminen, mm. osaamistodistukset 
• mahdollinen laadittu omavalvontakuvaus tai muu vastaava 

 

Valvontakohteen tarkastuksessa voidaan kohteen eri osa-alueiden tarkastukset tehdä tarvittaessa useam-
malla tarkastuskerralla. Pääsääntöisesti kaikki toimintaan kuuluvat osa-alueet tarkastetaan valvontasuun-
nitelmaan kuuluvan tarkastuksen yhteydessä, varsinkin silloin, jos kohteessa käydään enintään kerran 
vuodessa. 

4.5 Tarkastustiheydet 

 
Perustarkastustiheytenä pidetään Valviran valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa anta-
mia suosituksia. Terveydensuojelulain mukaiset, suunnitelmallisen valvonnan kohteet on jaettu kolmeen 
riskiluokkaan, joiden perusteella määräytyy valvontakohdetyypin yleinen tarkastustiheys: 

 
• Luokkaan 3 kuuluvat kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa 

esimerkiksi, kun altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkää häiriöille, vaikutukset terveyteen 

ovat merkittäviä ja altistusaika on pitkä (korkea riski). 
 

• Luokkaan 2 kuuluvat kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa, 
mutta terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä (keskisuuri riski). 

 
• Luokkaan 1 kuuluvat kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa 

(matala riski). 
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Valvontakohdekohtaista tarkastustiheyttä voidaan lisätä tai vähentää enintään puoleen perustarkastusti-
heydestä riskinarvioinnin perusteella. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon mm. altistuvien ihmisten 
määrä, erityisryhmät, altistava tekijä, altistuksen kesto tai toistuvuus, valvontahistoria, toiminnanharjoit-
tajan asiantuntemus ja toiminnan toteutuminen hyväksymispäätöksen tai ilmoituksen mukaisesti. Jos pe-
rustarkastustiheydeksi on määritelty vähemmän kuin 0,5 (tarkastus joka toinen vuosi), tarkastustiheyttä 
ei voi vähentää puoleen. Kulloinkin painopisteinä olevat kohteet tarkastetaan aina sinä ajanjaksona, jolloin 

ne ovat painopisteinä. Kohteilla, joita ei tunneta ennestään, noudatetaan perustarkastustiheyttä, kunnes 
riskinarviointi voidaan tehdä. Terveydensuojeluvalvontakohteiden lukumäärä, tarkastustiheydet ja 
tarkastuksiin käytettävä aika on esitetty liitteessä 2. 

4.6 Muut tarkastukset ja tehtävät 

 
Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on huomioitava muut terveydensuojelulain mukaiset tarkastukset. Mui-
hin tarkastuksiin kuuluvat valvontakohteen ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyyn liittyvät ennakkotar-

kastukset, käyttöönottotarkastukset tai toimijan vaihtumiseen liittyvät tarkastukset. Näihin tarkastuksiin 
kuuluvat myös terveyshaitan selvittämiseksi tehtävät tarkastukset asunnoissa, kouluissa, päiväkodeissa ja 
muissa samankaltaisissa kohteissa. Myöskään talousvesiepidemian selvittämiseksi tehtävät tarkastukset 
eivät kuulu suunnitelmalliseen valvontaan. Valitusten ja muiden viranomaisten valvontapyyntöjen vuoksi 

voidaan tehdä tarkastuksia, jotka eivät kuulu suunnitelmalliseen valvontaan. 
 
Lausuntojen antaminen on lisääntynyt merkittävästi. Terveydensuojeluviranomainen antaa lausuntoja mm. 
ympäristö- ja rakennuslupiin sekä kaavoitukseen liittyen. 

4.7 Pakkokeinojen käyttö 

 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja tai määräyksiä, jotka ovat vält-
tämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Mikäli terveydensuojelulain 51 §:ssä tar-
koitettu terveyshaitta ulottuu laajalle alueelle tai muutoin on erityisen merkityksellinen, Valvira voi antaa 
määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. 
Mikäli määräyksiä tai kieltoja ei noudateta, valvontaviranomainen voi velvoittaa asianomaista ryhtymään 

toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto tai kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain no-

jalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla.  
 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta on delegoinut hallinnollisia pakkokeinoja koske-
vaa toimivaltaa viranhaltijoille terveydensuojelulain 7 §:n mukaisesti.  

4.8 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 

4.8.1 Suunnitelmallinen näytteenotto 

 
Talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään isojen vesilaitosten osalta Sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) asetuksessa 1352/2015 ja pienten vesilaitosten laatuvaatimuksista ja valvonta-
tutkimuksista STM:n asetuksessa 401/2001.  
 

Vesilaitos päivittää valvontatutkimusohjelmansa vähintään viiden vuoden välein, tarvittaessa useamminkin 
yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa. Vesilaitoskohtaisessa valvontatutkimusohjelmassa kuvataan 
vesilaitoksen käyttötarkkailu- ja viranomaisnäytteenotto. Kaikesta näytteenotosta huolehtii pääsääntöisesti 

vesilaitoksen tai laboratorion koulutettu näytteenottaja. Mikäli valvontatutkimusohjelman mukaisesti ote-
tussa talousvesinäytteessä ilmenee laatusuositusten- tai vaatimusten ylitys, on siitä ilmoitettava tervey-
densuojeluviranomaiselle. Vesilaitoksen koulutettu näytteenottaja, muu sopimuksen mukainen näytteen-
ottaja tai ympäristötarkastaja ottaa uusintanäytteet ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.  

 
Uima-allasveden laatuvaatimuksista ja näytteenotosta on säädetty STM:n asetuksessa (315/2002). Mikäli 
allasveden laatu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin ja otetaan ui-
mavedestä uusintanäyte. Uima-allasvesien näytteet otetaan viranomaisen toimesta (taulukko 5). Uima-
altaiden toiminnassa on vuoden 2021 kuluessa katkoksia, johtuen toimitilojen korjaustoimenpiteistä. 
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Uimarantavesien laatuvaatimuksista ja näytteenotosta säädetään EU-rantojen osalta STM:n asetuksessa 
(177/2008) ja pienten yleisten uimarantojen ja muiden uimarantojen osalta STM:n asetuksessa 
(354/2008). Uimarantavesien näytteenotosta vastaa viranomainen (taulukko 5). 
 
Taulukko 5. Uimavesien näytteenottosuunnitelma 2021. 
 

Näyte-
tyyppi 

Kohde 
Koh-
teiden 
lkm 

Näyte-
määrä/ Näyte-

määrä yht. 
kpl/v 

Analyysit kohde/ 

vuosi 

Uima-allas-
vesi 

Uimahallit 4 4-12 77 

Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C, Heterotrofinen 
pesäkeluku 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Sa-
meus, pH-arvo, sidottu kloori, vapaa kloori, (nit-
raatti, KmNO4-luku, urea, trihalometaanit) 

Uimaranta-
vesi 

EU-uimaranta 1 4 4 E.coli, suolistoperäiset enterokokit, pH 

Uimaranta-
vesi 

Pienet yleiset 
uimarannat 

9 3 27 E.coli ja suolistoperäiset enterokokit 

Uimavesi 
Talviuinti- 
paikat 

2 2 2 E.coli ja suolistoperäiset enterokokit 

 
Puhtausnäytteitä voidaan ottaa puhtaanapidon toimivuuden tarkistamiseksi eri valvontakohteiden (esimer-

kiksi yleiset saunat ja niiden pesu- ja wc-tilat sekä kauneushoitolat ja muut ihonkäsittelytilat) valvonta-
suunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Tällöin näytteenotosta aiheutuneet kustannukset lasku-
tetaan toimijalta.  
 

4.8.2 Muu näytteenotto 

 
Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus voi sisältää myös ilmanvaihtoon, lämpötiloihin ja rakennekos-

teuteen liittyviä alustavia mittauksia. Terveydensuojelun valvontakohteiden osalta voidaan joutua selvittä-
mään myös sisäilman laatua näytteenotoilla ja mittauksilla. Sisäilman terveyshaitan selvittämiseen kuulu-
vat tutkimukset tai näytteenotot ohjataan ostamaan kyseiseen toimintaan erikoistuneelta yritykseltä. Tut-
kimuksessa käytetyt menetelmät tulee hyväksyttää ennakolta valvontaviranomaisella. Ulkopuolisella asi-
antuntijalla tulee olla terveydensuojelulain (763/1994) 49 §:n mukaisesti tarvittava asiantuntemus ja pä-
tevyys. Mahdolliset tutkittavat näytteet tulee tutkituttaa terveydensuojelulain (763/1994) 49 a §:n mukai-

sesti Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. Viranomaisen toimesta voidaan ottaa näytteitä myös 
yksityisistä kaivoista, jolloin asiakas vastaa näytteenotto-, lähetys- ja analysointikustannuksista. 
 

4.9 Suunnitelmallisen valvonnan painopistealueet 

 

Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana on yhtenäinen valvonta 
ja yhteistyö. Tätä teemaa tukevat terveydensuojelulain valvontaohjelman painopisteet, joita ovat omaval-
vonnan tukeminen ja elinympäristöterveyden edistäminen. Terveydensuojelulaki sisältää yleisperiaatteen, 

jonka mukaan toiminnanharjoittajan on suunniteltava ja toteutettava toimintansa siten, että terveyshait-
tojen syntyminen ehkäistään. Toiminnassa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon yksilöiden tai ryh-
mien erityinen herkkyys ja niistä seuraavat erityisvaatimukset. 
 

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään esimerkiksi epidemioiden selvitystyöryhmässä, joka kokoontuu säännöl-
lisesti vuosittain keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Ennaltaehkäisevää työtä on myös lausuntojen 
antaminen ympäristö- ja rakennuslupahakemuksista sekä kaavoista. Selänteen ympäristöterveydenhuol-
lossa viranomaisyhteistyö ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa liittyy jokapäiväiseen työhön, 
koska toimitaan samassa valvontayksikössä. Taulukossa 6 on esitetty valtakunnallisen terveydensuojelun 
valvontaohjelman tavoitteet vuosille 2020-2024.  
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Taulukko 6. Valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman painopisteet 2020-2024. 
 

Kohde 2020–2024 Terveydensuojelun painopisteet  

Omavalvonnan tukemi-
nen 

Toiminnanharjoittajien tukeminen riskien tunnistamisessa, joista voi aiheu-
tua terveyshaittaa ja toiminnanharjoittajan omavalvonnan korostaminen 
säännöllisen valvonnan riskinarvioinnissa 
 

Omavalvonnan tukeminen tarkastuskäynnillä tai esim. toiminnanharjoitta-
jille lähetetyllä lyhyellä kyselyllä, jonka tuloksia voidaan hyödyntää mm. ris-
kinarvioinnissa, toiminnanharjoittajille suunnatussa neuvonnassa ja ohjauk-

sessa 
 

Talousveden laatuun vaikuttavien riskien arviointi ja -hallinta yhdessä ta-

lousvettä toimittavan laitoksen kanssa ja valvontatutkimusohjelman päivit-
täminen 

Elinympäristöterveyden 
edistäminen ja yhteistyö 
 

Terveyshaittojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy viranomaisten yhteis-
työnä 
 

Terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa; anne-

taan lausuntoja kaavoitus- ja ympäristölupaprosessissa 
 

Häiriötilannesuunnitelman uudistaminen yhdessä Ympäristöpalvelut Hel-
men, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Kalajoen kanssa 

 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2020 tavoitteena talousvesivalvonnassa oli vesilaitosten ris-
kinarviointien hyväksyminen kaikilla vesilaitoksilla. Riskinarvioinnin hyväksyminen puuttuu vielä kahdelta 
STM:n asetuksen 1352/2015 mukaan valvottavalta vesilaitokselta. Talousveden valvontaa kohdennetaan 

erityisesti talousveden laatuun vaikuttavien riskien arvioimiseksi ja hallintatoimenpiteiden määrittämiseksi. 
Terveydensuojeluviranomainen tekee yhdessä vesilaitosten kanssa riskinarvioinnin talousveden laatuun 

vaikuttavista tekijöistä sekä niiden hallinnasta. EU-raportoitavien vesilaitosten osalta riskinarviointi on jo 
tehty. Tätä työtä jatketaan vuoden 2021 aikana.  
 
Kun riskinarviointi on laadittu, talousvesilaitos hakee riskinarvioinnin hyväksymistä valvontaviranomaiselta. 
STM:n asetuksen 1352/2015 piiriin kuuluvien vesilaitosten osalta riskinarviointia koskevat päätökset pyri-

tään antamaan vuoden 2021 aikana. Tätä pienempien vesilaitosten riskinarviointien hyväksyminen suori-
tetaan valvontasuunnitelmien mukaisilla tarkastuksilla normaalissa tarkastusrytmissä. Terveydensuojelu-
viranomaisen on huolehdittava, että tieto riskinarvioinnin suorittamisesta ja yhteenveto sen tuloksista ovat 
veden käyttäjien saatavilla. 
 
Talousvesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymisen jälkeen valvontatutkimusohjelmat on päivitettävä ris-
kinarviointiin pohjautuen. Päivitykset tehdään terveydensuojeluviranomaisen ja talousvesilaitoksen yhteis-

työnä. Riskiarviointityöhön, riskinarviointien hyväksymiseen sekä valvontatutkimusohjelmien päivittämi-
seen varataan vuodelle 2021 riittävästi aikaa. 
 
Koulujen, päiväkotien ja yksityisasuntojen sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja näytteenotot ohjataan tilaa-
maan ko. alaan erikoistuneilta yrityksiltä tai henkilöiltä. Koulujen tarkastuksille osallistuvat mahdollisuuk-

sien mukaan työterveys- ja kouluterveydenhoitaja, kiinteistöstä vastaava, koulun rehtori/johtajaopettaja, 

tarvittaessa muu työntekijöiden edustaja sekä terveysvalvonnan edustaja (tai edustajat). 
 
Vuonna 2021 aikaa varataan myös VATIn jatkokehitykseen. 

4.10 Projektit 

 

Vuodelle 2021 ei ole suunnitteilla terveydensuojeluun liittyviä projekteja.  
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5 TUPAKKA- JA LÄÄKELAIN VALVONTASUUNNITELMA 

5.1 Tupakkalain valvonnan tavoitteet 

 

Tupakkalaki (549/2016) ohjaa tupakkavalvontaa. Tupakkalain tavoitteena on ehkäistä tupakkatuotteiden 

käytön aloittamista, nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistää tupakkatuotteiden ja vastaavien tuot-

teiden käytön lopettamista ja suojella väestöä altistumiselta niiden savulle. Kunnan valvontaviranomaisen 

on lain mukaan huolehdittava alueellaan paikallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi. Kunta val-

voo: 

• tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotii-

ninesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudatta-

mista; 

• tupakkalaissa säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten noudattamista; 

• tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista 

 

Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa. 

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten toimeen-

panossa aluehallintoviraston alueella. 

5.2 Tupakkalain valvonnan sisältö 

5.2.1 Lupamenettely 

 

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vain myyntipaikan sijaintikunnan 

myöntämän myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtaisen vähittäismyyntiluvan perusteella. Liikennevälineessä 

tapahtuvaan tupakkatuotteiden myyntiin luvan myöntää luvanhakijan kotikunta.  

 

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa myönnetään kirjallisesta hakemuksesta, jos 

hakija on esittänyt hyväksyttävät laissa mainitut asiapaperit ja selvitykset.  Myyntiluvasta peritään hyväk-

sytyn taksan mukainen maksu. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijalta pe-

ritään vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu. 

5.2.2 Tupakkalain mukaiset tarkastukset 

 

Kunnan tulee omasta aloitteestaan tai tehtyjen ilmoitusten perusteella suorittaa tupakkatuotteiden varas-

tointi- ja myyntipaikkojen tarkastuksia sekä valvoa tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä ja 

sijoittelua myyntipisteessä, tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden mainontaa ja muuta myynninedistä-

mistoimintaa samoin kuin tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista toimialueellaan. Suunnitelmal-

lisen valvonnan piiristä on poistettu sellaiset kohdetyypit, joissa tupakointi on tupakkalain perusteella kiel-

letty (esim. täysin savuttomat ravintolat, päiväkodit, oppilaitokset ja virastot). Samaan aikaan valvonta-

tarve on lisääntynyt tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden sekä niiden myynnin osalta. 

 

Tupakkalain toteutumista voidaan valvoa samalla, kun valvontakohteeseen kohdistetaan muuta ympäris-

töterveydenhuollon valvontaa. Esimerkiksi elintarvikemyymälöihin ja kioskeihin kohdistuvan elintarvikelain 

valvonnan yhteydessä on luontevaa yhdistää myös tupakkalain ja lääkelain perusteella tehtävää valvontaa. 

Suunnitelmallisen valvonnan piiristä poistuneiden kohdetyyppien osalta tupakkalain toteutumista valvotaan 

muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan yhteydessä. 

 

Valituksiin tai ilmiantoihin perustuvat suunnittelemattomat valvontatapaukset hoidetaan ensisijaisesti suh-

teessa suunnitelmalliseen valvontaan, sillä niiden taustalla on yleensä epäily tupakkalain säännösten rik-

komisesta.  
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5.3 Tupakkalain mukaiset pakkokeinot 

 

Kunnan viranomainen voi tapauskohtaisesti harkita, riittääkö tupakkalain vastaisen toiminnan seuraa-

mukseksi rikkomuksen tai laiminlyönnin toteaminen, opastaminen ja kehotus korjata tilanne. Jos tämän ei 

katsota riittävän, kunnan antama kielto, vähittäismyyntiluvan peruuttaminen ja uhkasakko ovat mahdolli-

sia toimenpiteitä lainvastaisen toiminnan lopettamiseksi.  

5.4 Valvontakohteet  

 

Tupakkalain suunnitelmallisen valvonnan kohteita ovat tupakointitilalliset ravintolat, tupakkatuotteiden ja 

tupakointivälineiden myyntipaikat ja tupakkatuotteiden tukkumyyntipaikat. Tarkastustiheyksissä ja tarkas-

tukseen käytettävässä ajassa noudatetaan Valviran antamia ohjeita. Tarkastustiheys perustuu Valviran 

laatimaan riskinarviointiin.  

 

Ohjelmakauden aikana tarkastuksia voidaan lisäksi tarvittaessa kohdentaa riskinarvioinnin perusteella, mi-

käli valvontakohteella on riskejä lisääviä tekijöitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi: 

• valvontahistoriasta ilmenevät aiemmat rikkomukset taikka muulla tavoin ilmenevä kielteinen tai 

piittaamaton suhtautuminen tupakkalain säännöksiin 

• omavalvonnan puutteellisuus 

• tupakansavulle altistuvien ihmisten suuri määrä ja/tai mahdollinen erityisryhmä (lapset, nuoret, 

vammaiset, sairaat) 

 

Tupakkalain valvontakohteiden lukumäärä, suunnitellut tarkastustiheydet ja tarkastuksiin kes-

kimäärin käytettävä aika on esitetty liitteessä 3. 

5.5 Valvonnan painopisteet ja projektit  

 

Valtakunnallisia tupakkalain valvontaohjelman tavoitteita vuosille 2020-2024 ovat omavalvonnan tukemi-
nen ja yhteistyö ennaltaehkäisevän päihdetyön kanssa sekä laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten 
välinen yhteistyö. 

5.5.1 Yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa 

 

Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman teemana on yhtenäinen valvonta 
ja yhteistyö. Tätä teemaa tukee tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman toinen painopiste, yhteistyö 
ehkäisevän päihdetyön kanssa. Eri tahojen välinen yhteistyö on keskeisessä roolissa myös EPT-lain sovel-
tamisessa. Tätä tavoitetta edistetään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä osallistumalla ehkäisevää 
päihdetyötä kunnassa tai seudulla harjoittavien tahojen toimintaan. Painopisteen tavoitteena on kehittää 
tupakkalakia valvovien viranomaisten ja ehkäisevän päihdetyön yhteistyötä niin, että yhteistyön tulokset 

tukisivat sekä tupakkalain että EPT-lain tavoitteiden toteutumista.  

5.5.2 Omavalvonnan tukeminen 

 
Tupakkalain valvonta tukeutuu viranomaisvalvonnan lisäksi toiminnanharjoittajien itse harjoittamaan val-

vontaan ja toiminnansäätelyyn (”omavalvonta”). Tupakkalaissa omavalvontasuunnitelman laatimisvelvol-
lisuudesta on erikseen säädetty tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden myynnin sekä tupakointitilallisten 
ravitsemisliikkeiden osalta. Näiltä osin omavalvonta on elinkeinonharjoittajalle pakollista. Tupakkalakia val-

vovan viranomaisen toiminnalla voidaan lisäksi tarjota esimerkkejä ja herättää keskustelua sellaisista oma-
valvonnan sovellusalueista, jotka eivät suoraan seuraa elinkeinonharjoittajalle säädetyistä velvollisuuk-
sista. 
 
Valvontakohteiden riskinarvioinnin näkökulmasta toiminnanharjoittajien omavalvonnalla ja sen toimivuu-
della on merkittävä rooli. Omavalvonnan toimivuuden arvioinnin osalta on perinteisesti tukeuduttu 
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pääasiassa tarkastuksilla saatuun valvontatietoon, mikä ei välttämättä tue valvontakohteen ajantasaista 
riskinarviointia parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Painopisteen tavoitteena on auttaa parantamaan toiminnanharjoittajien omavalvonnan laatua, lisätä val-
vonnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä edistää valvontakohteista tehtävää riskinarviointia. 

5.5.3 Laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö 

 

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin on tullut 20.5.2019 alkaen pakollisina ominaisuuksina tur-
vaominaisuusmerkintä sekä jäljitettävyysjärjestelmän mukainen yksilöllinen tunniste. Näiden pakkausmer-
kintöjen avulla pystytään varmistumaan tupakkatuotteen aitoudesta sekä jäljittämään tuote valmistuk-
sesta aina vähittäismyyntiin asti. Vähittäismyyntipakkausten uusien pakollisten merkintöjen tarkoituksena 
on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.  
 

Tupakkalain mukaisessa myynnin valvonnassa kiinnitetään vähittäismyyntipakkausten osalta erityistä huo-

mioita uusiin pakollisiin merkintöihin. Painopisteen tavoitteena on varmistaa, että tupakkatuotteiden vähit-
täismyyntipakkausten uusien pakollisten merkintöjen valvontaa suoritetaan osana myyntipaikan valvontaa 
silloin, kun tarkastus kattaa myös vähittäismyyntipakkausten merkinnät.  
 
Lisäksi valtakunnallisena tavoitteena on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä tupakkatuotteiden lait-
toman kaupan ehkäisyn näkökulmasta. Vuosina 2022–2024 toteutetaan ympäristöterveydenhuollon yhtei-

sen valvontaohjelman teemaa yhdenmukaisesta valvonnasta ja yhteistyöstä keskittymällä valvonnassa nii-
hin osa-alueisiin, joissa kunnilla ja Valviralla on päällekkäistä valvonta-toimivaltaa. 
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5.6 Nikotiinikorvaushoitotuotteiden myynnin valvonta 

5.6.1 Valvonnan tavoitteet 

 

Tupakasta vieroituksen edistämiseksi nikotiinikorvausvalmisteita voidaan luvanvaraisesti myydä tupakkaa 

myyvissä kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden 

myynnillä on tarkoitus parantaa tupakoinnin lopettamista haluavien mahdollisuutta saada tällaisia tupa-

koinnin lopettamista helpottavia lääkevalmisteita ja siten edistää terveyttä. 

5.6.2 Lupamenettely 

 

Lääkelain (395/1987) 54a §:n mukaan kunnat myöntävät nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntilu-

vat ja valvovat valmisteiden myyntiä. Lääkelain mukaisten vähittäismyyntilupien myöntämisestä peritään 

taksan mukainen maksu.  

5.6.3 Tarkastusten sisältö ja tiheys 

 

Viranomaisen tulee lääkelain mukaan omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella tarkastaa 

nikotiinikorvausvalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä valvoa nikotiinikorvausvalmisteiden 

myyntiä. Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan lääkelain tai sen nojalla annettujen säädösten vastaista 

toimintaa, valvontaviranomaisen tulee kieltää toiminta ja määrätä säännösten vastainen toiminta lopetet-

tavaksi. 

 

Nikotiinikorvausvalmisteiden myynnin valvonnassa tarkastetaan mm.: 

• elinkeinonharjoittajan lupa myydä nikotiinikorvausvalmisteita 

• kirjallinen omavalvontasuunnitelma 

• valmisteiden sijoittelu myyntipaikassa 

• valmisteiden säilytysolosuhteet sekä viimeiset myyntipäivät 

 

Valvontakohteille tehdään tarkastuksia kerran vuodessa muun valvonnan yhteydessä. 
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Liite 1: Elintarvikevalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys 2021 

VALVONTAKOHTEET RUOKAVIRASTO SELÄNNE 
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Kala-ala Tuoreiden kalastustuotteiden käsittely 1 2 3 2 6 

Vilja- ja kasvisala Leipomotuotteiden valmistus,  
helposti pilaantuvia 

5 1-0,5 3 2 6 

  Ruoka- ja kahvileipien valmistus 2 0,5 2 2 4 

  Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden 
valmistus 

2 2-1 2-4 2 4 

Myynti Elintarvikkeiden vähittäismyynti 28 2-0,35 1-3 19 43 

  Kuluttajan tuotteiden käsittely 1 0,5 2 1 2 

Tarjoilu Ravintolatoiminta 22 1-0,35 2-3 13 27 

  Grilli- ja pikaruokatoiminta 5 0,5-0,35 1-2 0 0 

  Kahvilatoiminta 9 0,35 1-2 3 6 

  Pubitoiminta 2 0 0 2 2 

  Suurtalous, laitoskeittiö 21 1-0,35 1-3 14 27 

  Suurtalous, keskuskeittiö, pitopalvelu 12 2-0,5 2-3 16 32 

  Suurtalous, tarjoilukeittiö 25 0,35 1-2 14 28 

Kuljetus Elintarvikkeiden kuljetus 4 0,35 2 4 8 

Elintarvikekontak-
timateriaalit 

Muovit 1 0,5 5 1 5 

  Keramiikka 1 0,35 2 0 0 

Vähärisk.toiminta Lihan käsittely 3 0,5 2 3 6 

Yhteensä  144  98 206 

Työaika (htpv)    27,5 

Työaika (htv)    0,1 

 

  RUOKAVIRASTO SELÄNNE 

Alkutuotanto Maidontuotanto 163 0,2 5 20 100 

 Lihantuotanto / naudat 47 0 0 0 0 

 Lihantuotanto / hyönteistuotanto 1 ei riskiluokitusta 1 3  
Munantuotanto 3 0,4 2 3 6 

 Puutarhaviljely, avomaa 8 0,2 2 8 16 

 Kalastus 8 0 0 0 0 

Yhteensä  230   31 122 

Työaika (htpv)        16,3 

Työaika (htv)        0,1 
Tarkastustiheys: 2 = kaksi kertaa vuodessa, 1 = kerran vuodessa, 0,5 = joka toinen vuosi, 0,35 = joka kolmas vuosi, 
0,2 = joka viides vuosi   
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Liite 2: Terveydensuojelulain valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys 2021 

VALVONTAKOHTEET 
    VALVIRA SELÄNNE 
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YHTI03.010 Talousvesilaitos, jossa vedentoimitus  
>1000 m3/d tai vähintään 5000 käyttäjää 2 1 4-15 2 20 

YHTI03.010 Talousvesilaitos, jossa vedentoimitus  
10-999 m3/d tai 50-4999 käyttäjää 

3 

1  
(0,5 jos vain 
jakelua) 4-15 3 26 

YHTI03.020 Talousvesilaitos, jossa vedentoimitus  
< 10m3/d tai alle 50 käyttäjää 

10 

0,5  
(0,3 jos vain 

jakelua) 2-6 4 24 

YHTI03.035 Vedenottamot (talousveden tukkumyynti) 2 1 3 2 12 

YHTI03.090 Lasten ja nuorten kohteet: Kerhotilat, nuorisoti-
lat ja leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot 

21 0,25 2-4 1 3 

YHTI03.160 Esiopetus 2 0,3 5-15 1 5 

YHTI03.170 Peruskoulu 12 0,3 5-15 6 42 

YHTI03.180 Lukio 4 0,3 5-15 1 7 

YHTI03.190 Ammattioppilaitos 2 0,3 5-15 2 14 

YHTI03.200 Muut koulut ja oppilaitokset 1 0,3 5-15 0 0 

YHTI03.230 Aamiaismajoitus ja maatilamatkailu 6 0,2 2-4 3 9 

YHTI03.240 Hotelli 4 0,2 2-4 1 4 

YHTI03.250 Hostelli, retkeilymaja, huoneistohotelli tms. 2 0,2 2-4 2 6 

YHTI03.260 Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit 4 0,2 2-4 3 9 

YHTI03.270 Muu loma-asuntojen ammatt. tarjoaminen 11 0,2 2-4 7 21 

YHTI03.290 Muu majoitustoiminta 3 0,2 2-4 2 6 

YHTI03.380 Kosmetologiset huoneistot 13 0,25 2-3 1 3 

YHTI03.390 Tatuointi ja lävistys 1 0,25 2-3 0 0 

YHTI03.510 Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti 9 0,3 2-6 3 12 

YHTI03.530 Leikkitoiminta, muu päivätoiminta 2 0,3 2-6 0 0 

YHTI03.540 Lastenkodit, koulukodit ja nuorisokodit 1 0,3 2-6 0 0 

YHTI03.550 Ammatilliset perhekodit 1 0,3 2-6 0 0 

YHTI03.580 Vanhusten tehostetun palveluasuminen 11 0,3 2-6 3 12 

YHTI03.590 Kehitysvammaisten tehostettu palveluasuminen 6 0,3 2-6 2 8 

YHTI03.620 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus 4 0,3 2-6 2 8 

YHTI03.640 Muut yksiköt 1 0,3 2-6 1 4 

YHTI03.740 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehos-
tettu palveluasuminen 5 0,3 2-6 2 8 

YHTI03.650 Yleiset uimarannat (EU-uimarannat) 1 1 2-4 1 3 

YHTI03.660 Pienet yleiset uimarannat 9 1 2-3 8 16 

YHTI03.670 Muu uimapaikka 1 1 2-3 1 2 

YHTI03.680 Yleiset altaat 4 1 4-5 4 16 

YHTI03.700 Yleiset saunat 6 0,5 2-3 5 10 

YHTI03.710 Yleinen liikuntatila 10 0,2 2-4 4 12 

Yhteensä   174     77 299 

Työaika (htpv)         39,9 

Työaika (htv)         0,2 
Tarkastustiheys: 2 = kaksi kertaa vuodessa, 1 = kerran vuodessa, 0,5 = joka toinen vuosi, 0,3 = kerran kolmessa 
vuodessa, 0,25 = kerran neljässä vuodessa, 0,2 = kerran viidessä vuodessa 
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Liite 3: Tupakkavalvonnan valvontakohteiden lukumäärä ja tarkastustiheys 2021 

VALVONTAKOHTEET VALVIRA SELÄNNE 
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Tupakointikiellot ja -rajoitukset         

  
Ravintola tai muu ravitse-
misliike, jossa on erillinen 
tupakointitila 

0 2 0,3 0 0 

Tupakkatuotteiden myynti, mainonta ja esilläpito         

04.010 
Vähittäismyynti (myös tuk-
kumyymälät, joissa on vähit-
täismyyntiä) 

24 2 0,5 12 24 

04.020 
Tupakkatuotteiden tukku-
myynti 

0 2 0,5 0 0 

       

Yhteensä 24     12 24 

Työaika (htpv)         3,2 

Työaika (htv)         0,015 

 


