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1. Johdanto 
 

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on 

yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja 

tapaturmien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston 

valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään sään-

nöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että val-

vonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää.  

 

Vaasan kaupungin väkiluku oli heinäkuun lopussa 2020 noin 66 960. Laihian vastaava asu-

kasluku oli 8020 joten yhteistoiminta-alueen yhteenlaskettu väestö oli n. 74 980. Vaasa on 

Pohjanmaan keskus ja työpaikkaomavaraisuutensa (n. 135 %) ansiosta myös alueen taloudel-

linen veturi. Työpaikkaomavaraisuus on jopa suurempi kuin Helsingissä tai muissa Vaasaa 

suuremmissa kaupungeissa. Vaasan asema maakunnassa merkitsee ympäristöterveydenhuol-

lon henkilöstölle huomattavan paljon kaupallisia ja julkisia valvontakohteita.  

 

Toimintavuotta 2022 koskeva ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma käsitellään 

Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Suunnitelmassa noudatetaan valvontasuunni-

telma-asetusta (665/2006) muutoksineen (1811/2009). Suunnitelmassa huomioidaan valvon-

taa ohjaavien keskusvirastojen yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sekä virastojen 

toimialakohtaiset valvontaohjelmat päivityksineen. Lautakunnan päätös ja valvontasuunni-

telma lisätään ympäristöterveydenhuollon valvontakohdetietojen hallintajärjestelmään vuoden 

2021 loppuun mennessä.   

 

Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Yhteistoiminta-alueella oleva toimija voi halutes-

saan ottaa yhteyttä ympäristöosastoon ja pyytää lisätietoja omaa kohdettaan koskevasta val-

vonnasta. Sama oikeus on alueen asukkailla. Hyväksytty valvontasuunnitelma on luettavissa 

ympäristöosaston internet -sivuilla.  

 

Taulukko 1 Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastojen ohjelma 

 

Ohjelma Laatijat 

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valta-

kunnallinen valvontaohjelma 2020 – 2024 

- Ruokavirasto 

- Sosiaali- ja terveysalan  lupa- ja valvontavi-

rasto Valvira  

Ympäristöterveydenhuollon säännösten tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen 

elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Säännöksissä korostetaan toi-

minnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuottei-

den määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun sekä tuotan-

toedellytysten varmistamiseksi.  

 

Valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. 

Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. Hyväksyessään valvontasuunni-

telman viranomainen myös kirjaa sen seurantatavan. 

 



    

 VAASAN KAUPUNKI YMP ÄR IS TÖ OS AS TO                                        3/18                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 VASA STAD M ILJ Ö AV DE LN IN GEN  

Valvontasuunnitelmaluonnos pidetään nähtävillä 1.12. - 8.12.2021 välisen ajan ympäristö-

osastolla (Vaasan toimipisteessä), sekä internetissä osoitteessa 

http://www.vaasa.fi/ajankohtaista. Toimijoille ja asukkaille varataan mahdollisuus esittää ym-

päristöosastolle mielipiteitään ennen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä. 

 

2 Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuolto  
 

2.1 Toimialue ja toimipisteet  

 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue on Vaasan kaupunki ja Laihian kunta.  

 

Ympäristölautakunnan tavoitteena on edistää mm. kuntalaisten elinympäristön terveellisyyttä. 

Lautakunnan toimialaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu. Ympäris-

töterveydenhuollossa on kolme osiota: Elintarvikevalvonta, terveydensuojelu ja eläinlääkintä-

huolto. Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma käsitellään erikseen.  Lautakunnan toi-

mialaan kuuluvat kuntalain 77 §:n mukaisen sopimuksen perusteella Vaasan kaupungin ja 

Laihian kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät. 

 

Ympäristölautakuntana toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Ympäristölautakuntaan kuu-

luu yhdeksän valtuuston toimikaudeksi valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va-

rajäsentä.  

  

Ympäristöosaston terveysvalvonnan (elintarvikevalvonta ja terveydensuojelu) toimipaikat 

sijaitsevat Vaasan kaupungissa osoitteessa Senaatinkatu 1 B, 65100 Vaasa ja Vähäkyrö - ta-

lolla osoitteessa Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö.  

 

2.2 Ympäristöterveydenhuollon tekemä paikallinen tarkastustyö keskusviraston 

ohjeistamilla sektoreilla COVID-19 epidemian aikana 

 

Vuoden 2022 aikana on mahdollista, että keskusvirastot joutuvat antamaan edelleen ympäris-

töterveydenhuollon henkilökunnalle ohjeistuksia liittyen epidemiatilanteeseen. Käytännössä 

epidemia on vaikeuttanut tarkastusten suorittamista monin eri tavoin, mutta tilanne tulee ole-

maan todennäköisesti olemaan työskentelyn näkökulmasta parempi 2022. Kuluvan vuoden 

painopisteitä ei ole tautitilanteesta ja rajoituksista johtuen ollut mahdollista toteuttaa. Tästä 

syystä vuoden 2022 valvontasuunnitelmassa painopisteet ovat osin samat kuin 2021 vastaa-

vat. Kaikkien uusien painopisteiden valintaa ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, ennen kuin 

aikaisemmin valitut on saatu kohtuullisella tavalla suoritetuksi. Kuitenkin joitakin uusia pai-

nopisteitä on ajankohtaisten tarpeiden mukaan laadittu.     

 

Kun tarkastusten tekomahdollisuudet vapautuvat enemmän ja säännöllistä riskiperusteista 

valvontaa voi tehdä normaalimmin, painottuu valvonta aluksi suuririskisiin kohteisiin.  

 

Suojavarusteiden käyttämisestä tarkastuksilla:  
Työsuojelussa noudatetaan työnantajan sekä työterveyslaitoksen päivitettävää ohjeistusta. 

Tarkastuskohteessa käytetään toiminnan kannalta riittävää suojavarustusta, jolla varmistetaan 

asiakasturvallisuutta. Muuta suojausta kuten kasvomaskeja käytetään, jos valtioneuvosto, alu-

eelliset viranomaiset, työnantaja, THL tai TTL sitä ohjeissaan edellyttävät. 

Jos tarkastuksen kohde edellyttää yleistä tasoa tiukempaa suojavarustusta, kuten 
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hengityssuojaimia (FFP3), silmäsuojia (esim. visiiri tai suojalasit) tai kertakäyttöhaalareita, 

käytetään tarkastuksella kohteen edellyttämää ja tarjoamaa suojavarustusta. 

Suojavarusteita, kuten kasvomaskeja, voidaan käyttää myös silloin, jos ne koetaan tarpeelli-

siksi muista syistä (esim. turvavälejä ei pystytä noudattamaan). 
 

2.2 Ympäristöterveydenhuolto tulevaisuudessa 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa, jotka järjestävät 

vuoden 2022 alusta lähtien sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alu-

eellaan. Hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti on sote-ministerityöryhmä linjannut helmi-

kuussa 2020, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei tässä samassa vaiheessa sisällytetä 

maakunnan tehtäviin. Tehtävien siirtoa maakunnille selvitetään myöhemmin monialaisen 

valmistelun yhteydessä. Valtakunnallisena ympäristöterveydenhuollon keskeisenä tavoitteena 

on kuitenkin vähentää ympäristöterveydenhuollon järjestäjien määrää nykyisestä 68 yksikös-

tä.   

 

Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella huomioidaan hyvä yh-

teistyö muiden kunnallisten yksiköiden, kuten ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan 

kanssa. Mahdolliset hallinnolliset uudistukset eivät saa vaarantaa sitä.  

 

 

2.3 Valvonnan voimavarat  
 

Valvontaviranomaisella tulee olla käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja valvonnan 

menestyksellisen hoitamisen kannalta riittävän kokenutta henkilökuntaa.  

 

Ympäristöosastolla on ympäristöterveydenhuollon tehtäviin varattu seuraavat henkilöresurs-

sit: ympäristötoimen johtaja, tarkastustehtävissä olevia viranhaltijoita 10, joista kaksi osa-

aikaisesti. Lisäksi toimistohenkilö työskentelee ympäristöterveydenhuollon tehtävissä kolme 

päivää viikossa. Ympäristöterveydenhuollon koko toimialalla on edellä esitetyn mukaisesti 

käytössä vuonna 2022 valvontatehtäviin henkilöresursseja 8,6 henkilötyövuotta ja johto- ja 

toimistoresursseja 0,65 henkilötyövuotta. Vuodesta 2017 on yksikön käytössä ollut valvonta-

eläinlääkärin työpanos, josta elintarvikelain mukaiseen laitosvalvontaan kohdistuu 0,1 henki-

lötyövuotta.  
 

Taulukko 2. Sektorikohtainen arvio yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon koko-

naishenkilövoimavaroista ja arvio säännölliseen valvontaan suuntautuvasta työpanoksesta 

vuonna 2022 sekä valvontakohteiden lukumäärä.  
 

 Valvontayksikön 
koko terveysval-
vonnan  

resurssit (htv) 

Valvontasuunnitelmallisten toimintojen 
(EL) ja valvottavien kohteiden (TsL, TL 
ja LL) lukumäärä   

Johto- ja toimistotyö 0,65  

Elintarvikevalvonta 4.6 
 

603 elintarvikehuoneistoja, jotka edellyt-
tävät rekisteröinnin tai luvan ja 472 al-

kutuotantopaikkaa.  

Terveydensuojeluvalvonta 3,7 446 

Tupakka- ja nikotiinival-
mistevalvonta  

0,3 136 

YHTEENSÄ 9,25 1657 
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Terveysvalvonnalla on resursseja valvontaan valtakunnalliseen tasoon nähden keskimääräinen 

määrä. Tehtävien jakaminen on toteutettu siten, että henkilöstö voi erikoistua terveydensuoje-

lun ja elintarvikevalvonnan osa-alueisiin. Tehtäväjaon mukainen työskentely perustuu valvon-

tasektori- ja kohderyhmäkohtaiseen jakoon ja siitä on saatu erittäin hyviä kokemuksia.  

  

Valvontakohteiden säännöllistä valvontaa ei ole voitu täysin suorittaa keskusvirastojen ohjel-

missa esitettyä määrää. Terveysvalvonnassa on selkeä henkilöstön resurssivaje. Kaikessa 

työskentelyssä pyritään kuitenkin korkeaan laatu- ja palvelutasoon.  

 

Valvontakohteissa suoritettujen riskitekijöiden arviointien perusteella valtakunnallisissa oh-

jelmissa olevat tarkastusmäärät ovat hieman liian suuria. Lisäksi tarkastuksiin kuluvat ajat 

ovat pidempiä kuin valtakunnallisissa ohjelmissa on arvioitu. Tarkastusmäärää vähentäviä 

tekijöitä ovat mm. toimijoiden toimiva ja kattava omavalvonta sekä alalle kouluttautuminen. 

On kuitenkin kohteita, joissa tarkastuksiin ja tarkastuskertomusten laadintaan kuluu runsaasti 

aikaa.  Terveysvalvonta panostaa tarkastusten aikana yrittäjien opastukseen ja neuvontaan 

runsaasti aikaa.  

 

Toiminnassa on suhteellisen runsaasti tarkastuksia, joissa on kaksi tarkastajaa. Tämä käytäntö 

johtuu mm. turvallisuusriskeistä ja valvonnan yhdenmukaistamisen sekä perehdytyksen tar-

peista. Aikaa kuluu myös säännöksiin perehtymiseen sekä laadun kehittämiseen.  

 

2.4 Valvonnan tehtävät  

 

Suunnitelmallisia ja säännöllisiä valvontatehtäviä pyritään toteuttamaan tarkastettavissa koh-

teissa tämän valvontasuunnitelman ja liitteissä esitettyjen tarkastustiheyksien mukaisesti. 

Valvonnan tavoitteena on selvittää terveyshaittojen esiintyminen ja onko sellaisia tekijöitä tai 

olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaitta voi syntyä.  

 

Valvontatoimiin liittyy tavallisesti aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä usein mittauksia 

ja mahdollisesti näytteenottoa jatkotutkimuksia varten. Mikäli valvonnan yhteydessä havai-

taan puutteita, annetaan kohteelle tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset suulliset ja kirjalliset 

kehotukset ja ohjeet. Mikäli uusintatarkastuksessa todetaan, että aikaisemman tarkastuksen 

mukaisia toimenpidekehotuksia ei ole noudatettu ryhdytään säännösten edellyttämiin pakko-

toimenpiteisiin.   

 

Useimmat valvontakohteet ovat joko ilmoituksen- tai luvanvaraisia, jolloin ympäristöosastolla 

tehdään ilmoituksesta todistus tai hakemuksesta päätös, ennen kuin kohde aloittaa toiminnan. 

Osaa ilmoitusvelvollisista pieniriskisistä toiminnoista ei oteta suunnitelmalliseen valvontaan, 

vaan ilmoituskäsittelyn jälkeen näitä kohteita tarkastetaan vain tarvittaessa. 

 

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi ympäristöosasto tekee muuta säännösten edellyttämää 

valvontaa. Tällaista valvontaa ovat erilaiset yllättävät valvontatapaukset, epidemiaselvitykset, 

asiakasyhteydenotot sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Asuntotarkastuksia, 

tehdään yksityisiin kiinteistöihin kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä. Asuntotarkas-

tuksia tehdään 70 – 100 vuosittain. Näiden tarkastusten sisältö kohdentuu pääsääntöisesti kiin-

teistön rakenteiden ja tekniikan toimintaan ja kuntoon, mutta enenevässä määrin myös asunto-

jen siivottomuuteen.  
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Toimintaan kuuluu lisäksi neuvonta ja ohjaus sekä lausuntojen antaminen. Laatujärjestelmien 

laatiminen ja ylläpitäminen eri valvontasektoreille sekä niihin liittyvien työohjeiden laatimi-

nen on välttämätöntä, mutta samalla myös aikaa vievää työtä. Lisäksi tutustutaan uusiin sään-

nöksiin, keskusviranomaisten uusiin ohjeisiin ja tiedotteisiin ja osallistutaan koulutuksiin. 

Tärkeää on tehdä yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden sekä alueen muiden ympäristö-

terveydenhuollon valvontayksiköiden kanssa. Tarkastuksista ja näytetuloksista raportoidaan 

valtionhallinnolle noudattaen aikatauluja.    

 

2.5 Koulutus 

 

Ympäristöosaston tavoitteena on, että jokainen työntekijä osallistuu vuoden aikana vähintään 

viiteen koulutuspäivään. Osastolla arvioidaan vuosittain henkilökohtaisten koulutuspäivien 

tarve ja toteuma.  
 

2.6 Valvontatietojärjestelmä ja tarkastustoiminta 

 

Vuonna 2019 on otettu käyttöön uusi valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon tiedonhal-

linta– ja toiminnanohjausjärjestelmä (VATI). VATI: sta saadaan tarkastustoiminnan suunnit-

teluun ja toteutukseen liittyvät tiedot sekä kohteiden valvontatiheys ja riskiluokka. Järjestel-

mään kuuluvat myös mm. sähköinen asiointipalvelu, työsuunnitelmat ja raportointikokonai-

suudet. VATI on ja tulee olemaan vielä 2022 valtakunnallisesti alan suuren kehitystyön koh-

teena ja ympäristöosasto osallistuu em. työhön.   

Valvontakohteiden kannalta tarkastustiheydellä ja tarkastuksen kestolla on merkitystä, sillä 

valvontamaksut määräytyvät tarkastuksen kestoajan ja tarkastusmäärien perusteella. 

 

Kohteiden jälkivalvontaan sekä tarvittaessa pakkokeinojen käyttöön tulee panostaa. 
 

2.7 Viestintä 

 

Koko henkilöstö osallistuu viestintään, johon kuuluu mm. asiakaspalvelu, neuvonta ja opastus 

sekä tiedottaminen mm. lehdissä ja radiossa. Tiedotteet lähetetään kaupungin viestintäosastol-

le, joka muokkaa, kääntää ja lähettää tiedotteet tiedotusvälineille, sekä julkaisee tiedotteet 

kaupungin nettisivuilla. Kriisiviestintäohje huomioidaan soveltuvin osin. 

Ympäristötoimen internet-sivuilla on kuntalaisille ja toimijoille suunnattuja lomakkeita, tie-

dotteita ja ohjeistusta ympäristöterveydenhuollon alalta.  

Laihian kunnalla on internetsivuillaan tietoa ympäristöterveydenhuollosta ja linkki ympäristö-

toimen internetsivuille. 

Terveysvalvonnan henkilökunta pitää pyydettäessä luentoja toimijoille ja kuntalaisille sekä 

pitää esitelmiä opiskelijaryhmille.  

  

2.8 Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 

 

Valvontasuunnitelma-asetuksen mukaan kunnan suunnitelman tulee sisältää tarkastuksen si-

sällön määrittely sekä tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika. Sama tarkastus voi si-

sältää useiden terveysvalvonnan sektoreiden säännösten mukaisia kokonaisuuksia.  

 

Tarkastuksella tarkoitetaan ennalta ilmoittamatonta tai ennakolta sovittua tarkastusta, joka 

kohdistuu ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvien säännösten noudattamisen valvontaan. Tar-
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kastuksia tehtäessä käytetään apuna keskusvirastojen antamia valvontaohjeita, tarkastuslistoja, 

malliasiakirjoja sekä työohjeita.  

 

Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus, joka annetaan tiedoksi tarkastuskohteelle ja 

muille asianosaisille. Havaintojen ja toimenpidekehotusten sisällöstä ja perusteista tulee mah-

dollisuuksien mukaan suullisesti informoida heti tarkastuksen aikana. Tarkastuskertomukses-

sa mainitaan myös keskeisimmät sovellettavat säännökset.  

 

Tarkastustoiminnassa korostuu jälkivalvonnan (uusintatarkastus) merkitystä. Toimenpiteellä 

varmistetaan, että aiemmin tarkastetun kohteen toiminta on saatu hyväksyttävälle tasolle. Uu-

sintatarkastus voi olla myös esim. asiakirjan pyytäminen ympäristöosastolle tarkastettavaksi. 

Tarkastustoimintaa voi suorittaa myös asiakirjatarkastuksena. Tuolloin esimerkiksi toimijan 

omavalvontasuunnitelma pyydetään tarkastettavaksi ja siitä tehdään arvio ja kehittämisehdo-

tukset. Aloite toimenpiteelle voi tulla joko viranhaltijalta tai toimijalta.   

 

2.9 Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu ja näytteenotto 

 

Elintarvikelaki ja terveydensuojelulaki edellyttävät, että valvontasuunnitelmassa on esitettävä 

laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu. Viranomaistutkimuksia tekeviltä laboratorioilla edelly-

tetään, että ne ovat Ruokaviraston hyväksymiä. Ympäristöosasto varmistaa aina analyy-

sipyynnön yhteydessä sen, että laboratoriossa tutkimukset tehdään hyväksytyillä säännösten 

mukaisilla menetelmillä. 

 

Talousvesi ja uimavesinäytteet tutkitaan KVVY-Botnialab Oy:ssä, jolla on Ruokaviraston 

hyväksyntä. Laboratoriolla on talous- ja uimavesivesinäytteiden ottamisessa tarvittava osaa-

minen. Asumisterveyteen ja muiden oleskelutilojen terveyshaitan selvittämiseksi otetut näyt-

teet tutkitutetaan Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa.  

 

Talousvesinäytteet Vaasan kaupungin alueella ottaa KVVY-Botnialab Oy. Laihian kunnan 

alueella talousvesinäytteet ottaa terveysvalvonnan henkilökunta. Uimarantavesinäytteet ottaa 

KVVY-Botnialab Oy, tai tarvittaessa terveysvalvonta. Elintarvike- ja uima-allasvesien näyt-

teet ottaa terveysvalvonta ja siirtää ne KVVY- Botnialab Oy:n Palosaaren toimipisteeseen. 

 

Palveluita tuottava laboratorio ilmoittaa sähköpostitse terveysvalvonta(at)vaasa.fi osoitteeseen 

tiedon laatuvaatimusten ylityksistä jo ennen tulosten lopullista varmistumista. 

 

2.10 Valvonnan maksullisuus  
 

Valvontasuunnitelman mukainen tarkastustoiminta on toimijoille yhteistoiminta-alueella 

maksullista. Valvonnan maksullisuus perustuu terveysvalvontaa ohjaaviin säännöksiin sekä 

Kuntaliiton ohjeisiin. Uutena asiana vuonna 2022 on elintarvikevalvonnan kohteille päätetty 

valvonnan perusmaksu 150 €/vuosi. Perusmaksu on valtakunnallinen ja veroluonteinen ja se 

peritään jatkossa vuosittain. Terveydensuojelun valvontakohteille kaavailee hallitus vastaavan 

perusmaksun, mutta lakimuutos on vasta menossa eduskunnan päätettäväksi.  

 

Valvontamaksujen tavoitteena on, että ne kattavat osan valvonnasta aiheutuvista kustannuk-

sista. Voimassa oleva ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa perustuu tarkastuksiin 

kuluvan ajan perusteella, lisättynä edellä mainitulla perusmaksulla. Maksutaksat on hyväksyt-

ty rakennus- ja ympäristölautakunnassa siten, uusi taksa tulee voimaan 1.1.2022.   
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Valvonnan suunnitelmallisuuden ja maksullisuuden tarkoituksena on tehostaa terveysvalvon-

nan säännösten edellyttämää kunnallista valvontatyötä sekä vahvistaa valvonnan voimavaroja.  

 

2.11 Toiminnan raportointi ja suunnitelman toteutumisen arviointi  

 

Valvontayksikön tiedot vuoden 2021 arviointikyselyihin toimitetaan VYHA- järjestelmän 

kautta 31.3.2022 mennessä. Osittain tietoja lähetetään vielä keskusvirastojen lomakkeilla. 

Mm. talousvesitulokset vuodelta 2021 toimitetaan edelleen EXCEL- taulukkoina raportointi-

käytännön mukaisesti.  

 

Valvontasuunnitelma-asetuksen mukaan suunnitelman toteutumisen arvioinnissa tullaan arvi-

oimaan: 

 tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin,  

 tarkastusten kattavuus,  

 näytteiden määrä kohdetyypeittäin sekä  

 valvonnasta saatujen tulojen kohdentumista.  

 

Toteutumisen toimialakohtaisessa arvioinnissa käytetään apuna keskusvirastojen laatimia lo-

makkeita, joiden avulla selvitetään toimialakohtaisesti toteutunut valvonta. Arviointia tulee 

tehdä myös sen suhteen, miten voimavarojen jakautuminen eri toimijoille käytännössä toteu-

tui. Toteutumisen arvioinnin tulokset toimitetaan aluehallintovirastolle, joka toimittaa ne edel-

leen keskusvirastoille. Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti vuoden 

2022 aikana terveysvalvonnan palavereissa. Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten 

määrät arvioidaan kesken vuotta ennen kesälomakauden alkua. Jos tilanne näyttää siltä, ettei 

suunnitelman mukaisiin lukuihin päästä suunnataan loppuvuoden tarkastukset perustuen arvi-

oituihin riskeihin, sekä siten, että suunnitelman painopisteiden toteutuminen mahdollisuuksien 

mukaan turvataan.   

 

Ympäristöosasto toimittaa terveydensuojelulain velvoittamana Vaasan Veden ja Poronkan-

kaan Veden vesinäytteiden valvontatutkimustulokset vuodelta 2021 Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirastolle 31.3.2022 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

(177/2008) mukaisista uimarantavesistä (EU- rannat) otettavat vesinäytteiden tutkimustulok-

set ja aistinvaraiset havaintotulokset on raportoitu keskusvirastolle kuukauden kuluessa uima-

kauden 2021 päättymisen jälkeen. 

 

3. Valvonnan toimialat  
 

3.1 Yleistä 

 

Suunnitelman mukainen valvonta perustuu kansanterveyslain 1 §:ssä mainittujen ympäristö-

terveydenhuollon lakien mukaan kunnille säädettyihin tehtäviin. Toimialakohtainen valvonta 

ja sen painopisteet esitellään kohdissa 3.2 - 3.4.  

 

Vuonna 2021 päivitetyn ja 1.1.2022 voimaantulevan toimintasäännön mukaan ympäristöosas-

ton sektoreiden lupa ja valvontatehtävät on delegoitu valvontatyötä tekeville viranhaltijoille 

lukuun ottamatta tupakka-, terveydensuojelu- ja tiettyjä elintarvikelain mukaisia pakkotoimia, 

joihin liittyvät päätökset lain mukaan kuuluvat lautakunnalle.  
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3.2 Elintarvikevalvonta  

 

Elintarvikevalvonta kattaa kaikki elintarviketuotannon vaiheet alkutuotannosta kuluttajalle 

luovuttamiseen saakka. Laki koskee elintarvikkeiden ja niiden tuotannon, varastoinnin, jake-

lun ja myynnin vaatimuksia sekä elintarvikkeiden markkinointia. 

 

Elintarvikevalvontasuunnitelma noudattelee rakenteeltaan ja sisällöltään ohjeita, joita Ruoka-

virasto on asiasta antanut. Suunnitelman sisältö perustuu valvontakohteiden kartoitukseen, 

niiden riskienarviointiin. Suunnitelmassa otetaan huomioon henkilöstöresurssit ja olemassa 

olevat tiedot kohteista vuodelta 2021. Tarkastusmäärät on mitoitettu riskiperusteisesti ja re-

surssit huomioiden realistiselle tasolle.    

 

Laatujärjestelmä on käsitelty elintarvikevalvonnan palavereissa keskeisen ohjeistuksen osalta.  

 

Oiva - järjestelmä  
Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä. Osana 

järjestelmää valvonnan tarkastusraportit julkaistaan internetissä oivahymy.fi – sivustolla ja 

yritysten tulee sijoittaa se sisäänkäyntinsä läheisyyteen asiakkaille näkyvään paikkaan.  

 

Oiva- järjestelmä on vaiheittain laajentunut kaikkiin elintarvikealan yrityksiin ja elintarvike-

valvonnan kokemukset järjestelmän käytöstä ovat hyviä. Ruokavirasto päivittää järjestelmää 

ajoittain tarpeen mukaan.   

 

Valvontakohteiden tarkastustiheys ja riskiluokitus 

Valvontakohteiden riskiluokitus perustuu Ruokaviraston ohjeeseen 10503, jossa on määritelty 

kohteiden riskiluokat ja tarkastustiheydet toiminnan ja koon mukaan. Liitteessä 1 on esitetty 

alueella toimivat elintarvikevalvontakohteet toimintatyypeittäin, tarkastukseen käytettävä aika 

ja suunniteltu tarkastustiheys vuonna 2022. Tarkastukseen käytettävään aikaan sisältyy tarkas-

tuksen valmistelu, tarkastus kohteessa sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. 

  

Elintarvikevalvonnan työ, joka ei ole kohteiden säännöllistä valvontaa  

Elintarvikevalvonnassa on runsaasti tehtäviä, jotka eivät ole säännöllistä suunnitelmallista 

valvontaa. Uusista elintarvikehuoneistoista tai kohteista, joissa tehdään olennaisia muutoksia, 

elintarvikevalvonta tekee ilmoituksesta rekisteröinnin. Näitä on vuositasolla noin 50. Kohteet 

tulevat ympäristöosaston tietoon yrittäjän ilmoituksella tai rakennusvalvonnan kautta. Lisäksi 

poikkeuksellisissa tapauksissa uusi kohde todetaan esim. mainoksesta jossakin viestimessä.  

 

Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta valvontakohteessa toimijan tulee ilmoittaa ympäristö-

osastolle. Tilapäisistä elintarvikkeiden myyntitapahtumista tekee toimija (liikkuvat elintarvi-

kehuoneistot) tai tilaisuuden järjestäjä kootun tiedotuksen elintarvikevalvonnalle. Ilmoitusten 

perusteella laaditut rekisteröinnit ja laitoshyväksynnät toteutetaan mm. Ruokaviraston malli-

asiakirjojen avulla siten, että säännösten vaatimukset asioiden käsittelylle ja sisällölle toteutu-

vat. Toimijan tulee esittää tarvittavat liitteet. Tiedot siirretään valtakunnalliseen valvontatieto-

järjestelmään, eli VATI n. Ruokamyrkytysepäilytapausten käsittely ja sen vaatimat tarkastuk-

set on kuvattu kohdassa 4.2.  
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Valvontakohteiden rakennuslupapiirustuksista annetaan lausuntoja rakennusvalvontaviran-

omaiselle. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselle lähetetään pyynnöstä kohteen 

lupa/ilmoitustilanteesta tieto alkoholin myynti- ja/tai anniskelu-luvan käsittelyä varten. Lisäk-

si valvontakohteista tulee vuosittain noin 20 kuluttajavalitusta, joiden selvittelyyn liittyviä 

tarkastuskäyntejä ei voida ennakolta suunnitella. Tällaisen tarkastuksen toteuttaminen on toi-

mijalle maksuton ja nopeampi toimenpide verrattuna Oiva-tarkastukseen. 

 

Ruokavirasto lähettää kaikkiin valvontayksiköihin yhtäaikaisesti kuntatiedotteita, joilla suori-

tetaan elintarvike-erien takaisinvetoja mm. vähittäiskaupoista, ravintoloista ja suurtalouksista.  

Tiedotteita on tullut viime vuosina enenevä määrä. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia 

pyydetään valvontakäyntien yhteydessä tai muulla tavoin varmistamaan, että takaisinvedon 

mukaisia tuotteita ei ole myytävänä.  

 

Näytteenottosuunnitelma 

Ympäristöosasto voi ottaa tarvittaessa osana säännöllistä valvontaa ja omavalvonnan valvo-

miseksi elintarvikevalvontakohteista elintarvikenäytteitä. Näytteistä tutkitaan mikrobiologi-

nen ja kemiallinen laatu sekä suoritetaan tarvittaessa aistinvarainen arvio. Lisäksi otetaan elin-

tarvikenäytteitä ruokamyrkytysepäilytapausten tai elintarvikkeisiin kohdistuvien kuluttajavali-

tusten selvittämiseksi ja mahdollisiin projekteihin liittyviä näytteitä.   

 

Viranomaisvalvonnan painopiste on tarkastuksissa sekä toimijan vastuulla olevan omaval-

vonnan valvonnassa. Elintarvikkeiden myyntipaikkoihin suunnattua rutiiniomaista näytteenot-

toa ei toteuteta. Elintarvikevalvonnalla on kuitenkin tarpeen vaatiessa oikeus ottaa korvauk-

setta valvontaa varten tarvittava määrä näytteitä esimerkiksi epäiltäessä, että elintarviketurval-

lisuus vaarantuu.  

 

Liha-, kala ja maitoalan laitosten osalta toteutetaan säännöllinen viranomaisnäytteenotto. Vi-

ranomaisen näytteenottotarve on riippuvainen laitoksen ja sen omavalvonnan tasosta sekä 

omavalvonnan puitteissa otettujen näytteenoton tulosten tasosta. Laitoskohtainen näytteenot-

tosuunnitelma, joka sisältää tiedot näytteidenotosta ja tutkimusparametreista on liitteessä 4.  

 

Laboratorio postittaa elintarvikkeiden näytetulokset suoraan kohteeseen ja toimittaa ne säh-

köisesti heti niiden valmistuttua elintarvikevalvonnalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

Jos näytteen tulos on huono, elintarvikevalvonta ottaa tarvittavat uusintanäytteet ja ryhtyy 

muihin selvitystoimiin. Ruokamyrkytysepäilyn ja elintarvikkeisiin kohdistuvien kuluttajavali-

tusten selvittämiseen liittyvät näytteenotot ja laboratoriokulut maksaa ympäristöosasto. 

  

Tarkastustoiminta ja hallinnolliset pakkokeinot  

Kaikki elintarvikevalvonnan säännöllisen valvonnan tarkastukset suoritetaan Oiva- järjestel-

män mukaisesti 2022. Tarkastuksia voidaan suunnata myös liikkuviin elintarvikehuoneistoi-

hin, joita valvontayksikön alueelle tulee tapahtumiin muualta Suomesta tai EU- alueelta. Liik-

kuvien elintarvikehuoneistojen valvonta on haasteellista. Tästä syystä on tarvetta lisätä yhteis-

työtä muiden valvontayksiköiden kanssa. Tapahtumien valvonnan ennakkovalmistelu on tär-

keää tehdä yhteistyössä tapahtumien pääjärjestäjien kanssa.   

 

Kaikista tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomukset. Mikäli tarkastuksissa havaitaan epä-

kohtia, annetaan toimijoille kehotuksia ja määräaikoja. Jos uusintatarkastuksessakin havai-

taan, että epäkohtia ei ole korjattu, ryhdytään tarvittaessa hallinnollisiin pakkokeinoihin. Hal-
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linnolliset pakkokeinot on kuvattu elintarvikelain 297/2021 seitsemännessä luvussa. Toimen-

pide käynnistyy toimijan kuulemisella ja se suoritetaan käyttämällä hyväksi Ruokaviraston 

pakkokeino-opasta sekä soveltuvia malliasiakirjoja. Elintarvikelain mukaiset hallinnolliset 

pakkokeinot on kuvattu pykälissä 66 § - 69 §. Elintarvikelain 64 §:n mukaan viranhaltija, jolle 

ei ole siirretty toimivaltaa käyttää pakkokeinoja on kiireellisessä tapauksessa oikeutettu ryh-

tymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Tarkemmin asiat 

kuvataan toimintasäännössä.  Tämän pykälän mukainen päätös on viipymättä saatettava lauta-

kunnan käsiteltäväksi. ????? Kesken 

 

Omavalvonnan valvonta 

Toimijan omavalvonta-aineisto on usein laaja ja siihen perehtyminen on tarkastustilanteessa 

hankalaa. Tämän vuoksi kirjallisia suunnitelmia voidaan pyytää ennalta luettavaksi ennen 

kohteeseen suoritettavaa tarkastusta.  Omavalvonnan tarkastaminen suoritetaan systemaatti-

sesti ja tarvittaessa, jos huomioita on paljon, voidaan käyttää tarkastuslomaketta. Päivittäista-

varakauppa ry:n jäsenyritysten osalta omavalvonnan tutkiminen voidaan suorittaa sähköisesti 

osana tarkastukseen valmistautumista.  

 

Liitteessä 1 on valvontayksikön alueella toimivat elintarvikesäännösten mukaiset valvonta-

kohteet, yhteen tarkastukseen käytettävä arvioitu kesto sekä suunniteltu tarkastustiheys. 

 

Elintarvikevalvonnan painopisteet 2022  

 

1. Valvontakohdejärjestelmän (VATI) käyttö ja kehittäminen. Toimijoiden osoite- ja las-

kutustietojen päivittäminen. 

 

2. Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioi-

hin: Kunnossapito (Oiva-rivit 2.2. ja 2.3), Puhtaanapito (Oiva-rivit 3.1 ja 3.2) ja 

Markkinointi (Oiva-rivi 13.3). Asioissa tehdään yhteistyötä Pohjanmaan maakunnan 

alueella toimivien muiden valvontayksiköiden kanssa.   

 
3. Jatketaan ja kehitetään tilapäisten yleisötilaisuuksien (markkinat, festivaalit yms.) pää-

järjestäjien informaatio-ohjausta. Tavoitteena on yleisötilaisuuksien elintarviketurval-

lisuuden edistäminen.  

    

3.3 Terveydensuojelu   

 

Terveydensuojelun tavoitteena on ihmisten terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Valvon-

nan tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä terveys-

haittoja. 

 

Terveydensuojelulain 13 § ja 18 a § mukaiset valvontakohteet ovat ilmoituksenvaraisia. Il-

moituksesta terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen vastaanot-

tamisesta ja kirjaa ilmoituksen tiedot tietojärjestelmään, jolloin toiminta tulee valvonnan pii-

riin. Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa toiminnan riskinarviointinsa mukaisesti joko 

heti ilmoituksen saatuaan tai sisällyttää tarkastuksen muuhun valvontaryhmiin. Riskinarvioin-

ti perustuu toiminnasta aiheutuviin terveysuhkiin ja/tai valvottavan tilan olosuhteisiin, joista 

voi aiheutua terveyshaittaa. 
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Kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin perustettavasta TsL:n 13 §:n mukaisesta ilmoitusvelvolli-

sesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristöosastolle, jolloin terveydensuojeluviranomai-

nen saa tiedon toiminnan harjoittajasta ja voi antaa ohjausta ja neuvontaa. Näitä toimintoja ei 

kuitenkaan voida valvoa suunnitelmallisena valvontana. Kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin 

voi tehdä tarkastuksen ainoastaan, mikäli epäillään vakavaa terveyshaittaa. 

 

Terveydensuojelulain 18§ mainitun, talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden 

tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviran-

omaiselta.  Hakemuksesta laaditaan hyväksymispäätös.  

Terveydensuojelulain 20§:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja ta-

lousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien ris-

kien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomais-

ten välisenä yhteistyönä. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on: 

1) hyväksyttävä 2 momentissa tarkoitettu riskinarviointi; 

2) varmistettava, että tieto riskinarvioinnin suorittamisesta ja yhteenveto sen tuloksista ovat 

veden käyttäjien saatavilla; 

 

Terveydensuojelulain muutoksella suunnitelmallisesta valvonnasta on poistettu sellaiset koh-

teet, joissa henkilöiden oleskelu on lyhytaikaista ja jotka todennäköisesti eivät aiheuta ter-

veyshaittaa. Näiden kohteiden valvontaa tehdään ainoastaan yhteydenottojen perusteella. 

 

Terveydensuojelun valvonnassa tukeudutaan usein näytteidenottoihin ja analysointeihin labo-

ratorioissa (TsL 6§ 2 mom.). Terveydensuojelulaki ja sen perusteella annetut säännökset mää-

rittelevät tarkasti tarvittavat näytemäärät ja näytteistä tehtävät analyysit. Talous- ja uimave-

sien näytteenoton voi suorittaa myös muu sertifioitu ympäristönäytteenottaja. 

 

Talousveden laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: 

- STM:n asetus (683/2017) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

- STM:n asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja val-

vontatutkimuksista 

 

Uimavesien laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: 

- Allasvedet: STM:n asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasveden valvonta-

tutkimuksista ja laatuvaatimuksista 

- Uimarantavedet: STM:n asetus (354/2008) pienten yleisten uimarantojen valvonnasta. 

STM:n asetus (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja val-

vonnasta sovelletaan EU:lle raportoitavien uimarantojen valvontaan. 

 

STM:n asetuksen (315/2002) mukaan uimahallien, kylpylöiden sekä vastaavien sisällä ja ul-

kona olevien yleisten altaiden säännöllistä valvontaa varten on laadittu valvontatutkimusoh-

jelma, jossa kohteen ominaispiirteet on otettu huomioon. 

 

Uimarantojen uimaveden laadun säännöllistä valvontaa varten laaditaan seurantakalenteri 

ennen uimakauden alkua yhteistyössä rannan omistajan tai haltijan sekä laboratorion kanssa. 

Uimaveden laatutulokset laitetaan esille rannoilla ja internet-sivuilla. Joukkoviestimille lähe-

tetään tiedote.  
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Asuntoja ja muita oleskelutiloja koskevat toimenpidepyynnöt ovat merkittävä osa muuta ter-

veydensuojelun tarkoittamaa valvontaa kuin säännöllistä valvontaa. Näihin sisältyy tarkastuk-

sia ja mahdollisia mittauksia. Terveyshaittaselvityksissä hyödynnetään ulkopuolisia asiantun-

tijoita, joilla on terveydensuojelulain ja asumisterveysasetuksen mukaiset pätevyydet. Ympä-

ristöosastolta on henkilö Vaasan kaupungin sisäilmatyöryhmässä. Sisäilmatyö edellyttää 

suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon, työ- ja ympäris-

töterveyshuollon, työsuojelun sekä kiinteistöjen käyttäjien edustajien kesken. Sisäilmatyö-

ryhmän tehtävänä on kehittää ja ylläpitää toimintatapoja, joilla sisäilmasto-ongelmia voidaan 

kokonaisvaltaisesti tarkastellen ehkäistä, selvittää ja ratkaista. 

 

Ympäristöosasto varautuu tarkastamaan ja antamaan todistuksia kansainvälisessä liikenteessä 

olevien alusten saniteettitoimenpiteistä ja saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta. Lisäksi 

varaudutaan antamaan ruumiinkuljetuslupia. 

 

Terveydensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa on tärkeää ennakoivassa 

terveyshaittojen ehkäisyssä. Tällaisia suunnitelmia ja hankkeita ovat mm. kaavoitus, ympäris-

töluvat, ympäristövaikutusarviointimenettelyt sekä erilaiset rakennushankkeet. 

Toimitaan terveydensuojeluasioiden lausunnonantajana, asiantuntijana, neuvojana ja ohjaaja-

na.  

 

Toiminnan kehittäminen ja asiakasyhteydenotot vaativat suhteellisen paljon voimavaroja. 

Asiakkaiden yhteydenotot kirjataan valvontatietojärjestelmään. 

 

Liitteessä 2 on valvontayksikön alueella toimivat terveydensuojelulainsäädännön mukaiset 

valvontakohteet, yhteen tarkastukseen käytettävä arvioitu kesto sekä suunniteltu tarkastusti-

heys vuonna 2022. Taulukossa esitettyjen valvontakohteiden riskiluokka ja tarkastustiheys 

ovat Valviran ohjeistuksen mukaiset. 

 

Terveydensuojelun valvonnan painopisteet 2022  

4. Talousvettä toimittavat laitokset: Päivitetään valvontasuunnitelmat yhteistyössä vesi-

laitosten toimijoiden kanssa. 

5. Uimavesien valvonta: Uimahallien ja muiden yleisten uima-altaiden valvontatutki-

musohjelmat päivitetään yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. 

 

6. Valvontakohdejärjestelmän toimijoiden osoite- ja laskutustietojen päivittäminen. 

 

3.5 Tupakka-  ja lääkelain säännösten mukainen valvonta 

 

Tupakkalain valvonta 

Tupakkalain valvontaan kuuluu ympäristöosaston osalta tupakkatuotteiden vähittäis- ja tuk-

kumyyntipaikkojen sekä tupakointikieltojen ja – rajoitusten valvonta. Tupakkalain mukaisen 

tarkastuksen tavoitteena on selvittää, ovatko tarkastuksen kohteen tilat ja toiminta tupakka-

laissa asetettujen vaatimusten mukaisia. Tarkastuksilla käytetään valtakunnallisia tarkastus-

lomakkeita.   

 

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheutta-

vien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakka-
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tuotteiden lisäksi mm sähkösavukelaitteet ja niissä käytettävät nesteet kuuluvat tupakkalain 

sääntelyn piiriin. Nikotiininesteiden vähittäismyynti edellyttää tupakkatuotteiden tavoin 

myyntiluvan. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyjän tulee tehdä kirjallinen 

ilmoitus asiasta myyntipaikan sijaintikunnalle. Ympäristöosastolta on henkilö Vaasan kau-

pungin tarjontatyöryhmässä. Tarjontatyöryhmässä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä elin-

keinon ja viranomaisten kanssa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on alkoholia, tupakkaa ja 

rahapelejä ohjaavan lainsäädännön toteutuminen ja haittojen minimointi.  

 

Tupakkalaki antaa asuntoyhteisöille oikeuden hakea kunnalta tupakointikieltoa myös asuk-

kaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tar-

koitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muu-

toin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneis-

toon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.  Kunnan on myös 

peruutettava määräämänsä tupakointikielto asuntoyhteisön hakemuksesta, jos kiellolle ei 

muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita.     

 

Suunnitelmallisesta valvonnasta on poistettu sellaiset kohdetyypit, joissa tupakointi on tupak-

kalain perusteella kielletty. Tällaisia paikkoja ovat muun muassa täysin savuttomat ravintolat, 

päiväkotien ja oppilaitosten sisätilat ja ulkoalueet sekä virastojen ja viranomaisten sekä niihin 

verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat. 

 

Valvontaohjelman suunnitelmallisesta valvonnasta poistettuihin kohteisiin voidaan edelleen 

tehdä suunnitelmallista valvontaa silloin, kun valvontakohdetyyppi on valvonnan painopiste-

alueena. Muutenkin tupakkalain toteutumista, esimerkiksi koskien tupakointikieltoja ja – ra-

joituksia, voidaan valvoa muun ympäristöterveydenhuollon valvonnan yhteydessä. Suunni-

telmallisen valvonnan lisäksi valvotaan mm. valitus tai ilmiantoasiat, käsitellään vähittäis-

myyntilupa- ja asuinyhteisöjen tupakointikieltohakemukset sekä toimitaan tupakkalain asian-

tuntijana, neuvojana ja ohjaajana. 

 

Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman 2020 – 2024 teema-

na on yhteinen valvonta ja yhteistyö. Tätä tavoitetta tupakkalain valvontaviranomainen edis-

tää osallistumalla ehkäisevää päihdetyötä kunnassa tai seudulla harjoittavien tahojen toimin-

taan.  

 

Tupakkatuotteiden myynnissä on 20.5.2019 alkaen otettu käyttöön jäljitettävyysjärjestelmä. 

Kaikilla tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla on oltava tunnistekoodit, joilla toimi-

tusketjuun osallistuva taho voidaan tunnistaa. Jäljitettävyysjärjestelmän tarkoituksena on eh-

käistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Järjestelmä mahdollistaa tuotteen liikkeiden seu-

raamisen valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan saakka.  

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoille tehtävillä tarkastuksilla valvotaan muun muassa, 

ettei tupakkatuotteita, tupakointivälineitä tai nikotiininesteitä myydä tai luovuteta alle 18-

vuotiaille ja että esilläpitokieltoa ja markkinointikieltoa noudatetaan. Julkisuudessa on ollut 

huolestuttavia tietoja siitä, että nuorten tupakointi on pitkään jatkuneen vähenemisen jälkeen 

jälleen noussut. Tämän vuoksi on terveysvalvonnalla tarkoitus tehostaa ikärajavalvontaa tu-

pakkatuotteita myyvissä paikoissa.  

Esilläpitokielto koskee (nk. erikoisliikkeitä lukuun ottamatta) tupakkatuotteiden ja niiden ta-

varamerkkien lisäksi tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja niiden tavara-

merkkejä. Markkinointikielto koskee tupakkatuotetta, tupakan vastiketta, tupakointivälinettä, 
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tupakkajäljitelmää, sähkösavuketta tai nikotiininestettä. Markkinoinnilla tarkoitetaan mainon-

taa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistä sekä tupakkasponsorointia.  

 

Valvontatyössä on havaittu, että markkinoille on tullut uuden tyyppisiä tupakkalain alaisuu-

teen kuuluvia tuotteita ja kohteita, kuten vesipiippukahvila. Näiden valvontaan varataan myös 

työaikaa.    

 

Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta 

Nikotiinivalmisteiden myynnistä säädetään lääkelaissa (395/1987) muutoksineen. Niissä on 

säädetty kunnan tehtäviä nikotiinivalmisteiden lupa- ja valvontaviranomaisena. Nikotiinikor-

vaushoitoon tarkoitetut itsehoitovalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi ja niitä saadaan myydä 

valvotusti yli 18-vuotiaille. Valvontakäynneillä tarkastetaan, että myyntiolosuhteet ovat kun-

nossa. 

 

Lääkelakiin perustuvaa nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiä valvotaan ensisijaisesti 

muun tarkastuksen yhteydessä niissä kohteissa, kun se on mahdollista. Muut kohteet tarkaste-

taan erikseen tarvittaessa. 

 

Liitteessä 3 on valvontayksikön alueella toimivat tupakka- sekä lääkelain mukaiset valvonta-

kohteet, yhteen tarkastukseen käytettävä arvioitu aika sekä suunniteltu tarkastustiheys vuonna 

2021. Tupakkavalvonnan osalta taulukossa esitettyjen valvontakohteiden riskiluokka ja tar-

kastustiheys ovat Valviran ohjeistuksen mukaiset. Lääkelain osalta on oma arvio. 

 

Tupakkalain valvonnan painopisteet 2022 

 

1. Ikärajavalvonta 

 

2. Kehitetään tupakkalakia valvovien viranomaisten ja ehkäisevän päihdetyön yhteistyötä 

mm. osallistumalla ehkäisevään päihdetyötä harjoittavien tahojen toimintaan. 
 

4. Erityistilanteisiin varautuminen  
  

4.1 Toiminta erityistilanteissa 

Elintarvike-, terveydensuojelu- ja eläinlääkintähuoltolaissa on määräykset siitä, että kunnan 

on ennakolta varauduttava erityistilanteisiin. Tässä tarkoituksessa ympäristöosasto on laatinut 

tärkeimmät osa-alueet kattavan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman. Pelas-

tuslaitos pyytää lisäksi ajoittain ympäristöosastoa päivittämään toimenpidesuunnitelmansa 

erityistilanteiden varalle.  

 

Kriisitilanteen tiedottamisen toimintaohjeina käytetään kaupungin kriisiviestintäohjetta ja 

lisäksi terveysvaarakansion malleja sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisua: ”Ympäris-

töterveydenhuollon erityistilanteet”. Elintarvikenäytteiden tutkimusten osalta voi valvontayk-

sikkö tukeutua erityistilanteessa tapauskohtaisesti Ruokaviraston elintarvike- ja rehumikro-

biologian tutkimusyksikköön. 

   

Kaupunki on sopinut KVVY-Botnialab Oy:n kanssa, että eritystilanteiden selvittelyssä labora-

torio on käytettävissä myös normaalin työajan ulkopuolisina aikoina. Laboratorion palvelut 

ympäristöosastolle voivat olla mm. analyysi-, näytteenotto- ja kuljetustehtäviä. 
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4.2 Epidemioiden selvittäminen (selvitystyöryhmä) 
 

Epidemioiden selvittäminen kuuluu kunnan tehtäviin ja niiden selvittämiseen on varauduttava 

myös talousarviossa. Ympäristöosasto on varautunut osaltaan ruokamyrkytysten tai talousve-

siepidemioiden selvittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yhteistoiminta-alueen laajentumi-

sen vuoksi Vaasalle ja Laihialle on nimetty yhteinen työryhmä ruokamyrkytysepidemioiden 

selvittämistä varten. Selvitystyöryhmään on nimetty asetuksen 251/2007 mukaisesti jäsenet. 

 

Ruokamyrkytysten selvittämiseksi selvitystyöryhmälle on päivitetty 2021 kirjallinen toimin-

tamalli sekä vastuualueet. Ryhmän jäsenluku on nyt 7 ja ryhmässä on sosiaali- ja terveysviras-

tosta kolme edustajaa, Vaasan Vedeltä kaksi ja ympäristöosastolta kaksi henkilöä. Ryhmä 

kokoontuu tarpeen vaatiessa. Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan ympäristöterveydenhuol-

lon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden sekä Vaasan keskussairaalan tietojen-

vaihtoa ja yhteistyötä pyritään lisäämään epidemiaselvityksissä. Myös Laihin kunnan vesilai-

toksen ulottamista tiiviimmin työskentelyyn selvitellään.  

Selvitystyöryhmän tehtävänä on: 

1) Huolehtia, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutki-

mukset suoritetaan; 

2) Huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta; 

3) Vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorioiden välillä; 

4) Huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja muihin viran-

omaisiin; 

5) Tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille; 

6) Tehdä STM: n asetuksen 251/2007 mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille; sekä 

7) Tehdä muut tarvittavat selvitykset. 
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Alkutuotanto Maidontuotanto 13 0,2 3 7 21
Hunajantuotanto 11 tarv. 2 0 0
Lihantuotanto 52 tarv. 3 0 0
Puutarhaviljely, Avomaa 22 0,3 2 0 0
Puutarhaviljely, Kasvihuone 1 0,2 2 0 0
Peltoviljely 373 tarv. 2 0 0
Alkutuotanto yhteensä 472

Elintarvikekontaktimateriaalit Muovit 3 0,33 3 1 3
Elintarvikkeiden kuljetukset Elintarvikkeiden kuljetus 5 0,33 3 2 6

Elintarvikkeiden kuljetus jäähdytettynä 2 0,33 3 1 3
Elintarvikkeiden kuljetukset yhteensä 7

Elintarvikkeiden myynti Elintarvikkeiden tukkumyynti 5 0,5 3 3 9
Elintarvikkeiden vähittäismyynti 130 0,5 3 65 195
Elintarvikkeiden myynti yhteensä 135

Elintarvikkeiden tarjoilu Grilli- tai pikaruokatoiminta 50 0,5 3 25 75
Kahvilatoiminta 60 0,33 3 20 60
Pubitoiminta 16 0 0 0 0
Ravintolatoiminta 144 0,8 3,5 115 403
Suurtalous, keskuskeittiötoiminta ja pitopalvelu 18 0,8 4 14 56
Suurtalous, laitoskeittiö (koulut, sairaalat ym.) 61 0,7 3 43 129
Suurtalous, tarjoilukeittiötoiminta 65 0,33 3 21 63
Elintarvikkeiden tarjoilu yhteensä 414
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Elintarvikkeiden varastointi ja Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi 0 0,5 3 0 0
pakastaminen Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi 3 0,33 2 1 2

Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen yhteensä 3
Elint. valm., ei maito/liha/kala/ Juomien valmistus 2 0,33 3 1 3
muna/vilja-kasvis Yhdistelmätuotteiden valmistus 3 0,33 3 1 3

Muu valmistus, esim. kahvinpaahto, hunajapakkaamo ym. 4 0,33 2 1 2
Elint. valm., ei maito/liha/kala/muna/vilja-kasvis yhteensä 9

Kala-ala Kalajalosteiden valmistus 4 4 4 16 64
Kala-ala yhteensä 4

Liha-ala Lihavalmisteiden valmistus (kypsä) 1 2 4 2 8
Liha-ala yhteensä 1

Maitoala Juuston valmistus 1 2 4 2 8
Maitoala yhteensä 1

Vienti ja tuonti Elintarvikkeiden maahantuonti 5 0,5 3 2 6
Elintarvikkeiden maastavienti 1 0,33 3 1 3

Vilja- ja kasvisala Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus 0 0 0 0 0
Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia 10 0,5 3 5 15
Muiden viljatuotteiden valmistus 1 1 3 1 3
Myllytoiminta 4 0,5 3 2 6
Pakkaamotoiminta ja kauppakunnostus 1 1 3 1 3
Leipomotuotteiden valmistus, ei helposti pilaantuvia 4 0,6 3 2 6
Vilja- ja kasvisala yhteensä 20

Elintarvikehuoneistojen toiminnat yhteensä (ei sisällä alkutuotantoa) 603 348 1133,5
151 htpv
0,70 htv
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Talousvettä toimittavan  laitoksen vedenjakelualue (1352/2015):

Talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualue (401/2000):

Veden
toimittaminentalousvettä
toimittavalle laitokselle

Tukkulaitos (talousvettä toimittavalle laitokselle vettä toimittava
toiminnanharjoittaja 0 3 - - - -

Kokoontuminen, julkiset huvi-
ja  kokoontumishuoneistot

Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten
iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot 13 2 - 1 0,25 3 3 10

Majoitustoiminta,
majoitushuoneistot Hotellit, hostellit, maatilamatkailu, asuntolat jne. 13 2 - 1 0,2 3 3 8

Kosmetologiset huoneistot, tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely tai hoito 55 2 - 1 0,25 2 14 28

Solarium 3 2 0,2 1 1 1

Lasten päiväkodit ja vastaavat 114 2 0,3 4 34 137

Lastenkodit / lastensuojeluyksiköt ja vastaavat 17 2 0,3 4 5 20

Vanhainkodit ja vastaavat 29 2 0,3 4 9 35

Muut sosiaalialan yksiköt 45 2 0,3 4 14 54

Muu vedenjakelualue, vedentoimitus 10 - 999 m3 päivässä tai 50 - 4999
henkilölle

EU-raportoitava vedenjakelualue, vedentoimitus >1000 m3/d tai väh. 5000
käyttäjää

85

1 8

210,3 4

0,5 4 4 14

271Opetustoiminta, koulut ja
oppilaitokset

Sosiaalihuollon palvelut

Esiopetus, peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos, muut koulut ja oppilaitokset,
korkeakoulu ja muu aikuiskoulutus

Talousveden toimittaminen

Kauneudenhoitoa ja ihon
käsittelyä suorittavat
huoneistot ja laitokset

2 16

5 3 1 4 5 20

2

Pieni vedenjakelualue, vedentoimitus < 10m3/vrk tai alle 50 henkilölle 7 2

3
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Yleiset uimarannat (EU-uimarannat), huomattava määrä uimareita päivässä 5 2 1 1 5 5

Pienet yleiset uimarannat 11 2 1 1 11 11

Yleiset altaat: uimahalli, kylpylä, uimala, vesipuisto tai muu yleinen allas 14 3 1 4 14 56

Yleiset saunat 20 2 0,5 2 10 20

Yleinen liikuntatila: urheiluhalli, kuntosali tai muu yleinen liikuntatila 22 1 0,2 3 4 13

Kaikki yhteensä 446 158 532

70,9 htpv

0,32 htv

Arvio valvontaresurssien kokonaistarve (tarkastukset, koulutus, toimistotyö) kerroin * 10 5320,5 h

709,4 htpv

3,22 htv

Vuosittain tarkastettavat, tarkastustiheys 1

Joka toinen vuosi tarkastettavat, tarkastustiheys 0,5.

Joka kolmas vuosi tarkastettavat, tarkastustiheys 0,3

Joka neljäs vuosi tarkastettavat, tarkastustiheys 0,25

Joka viides vuosi tarkastettavat, tarkastustiheys 0,2

Riskiluokat:     Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet , joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa; esim. kun altistuvien määrä on suuri,

toiminta on herkkä häiriölle, vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski).

Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet , joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa, muttq terveysvaikutukset eivät ole

merkittäviä (keskisuuri riski).

Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa (matala riski).

Liikunta ja virkistystoiminta
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Tupakointikiellot ja -rajoitukset Ravintola tai muu ravitsemisliike joissa on erillinen tupakointitila 5 0,3 2 2 4

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja muu luovutus Vähittäismyynti 81 0,5 2 40 80

sekä nikotiininesteiden myynti Tukkumyynti 1 0,5 2 1 2

Lääkelain valvonta Vähittäismyynti, nikotiinivalmisteet 49 0,3 1 15 15

Kaikki yhteensä 136 58 101

14 htpv

0,06 htv
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TOIMIALA KERTOJA/

VUOSI
NÄYTEMÄÄRÄ TUTKITTAVAT PARAMETRIT

Lihavalmistelaitos
Kyrön Makkara (Olavi Atila) 2 1- 2 tuotetta, jotka tutkitaan viimeisenä käyttöpäivänäUlkonäkö, haju, maku, mikrobien kokonaismäärät,

enterobakteerit, koagulaasipositiiviset stafylokokit., koliryhmän
bakteerit sekä Listeria monocytogenes.

Kala-alan laitokset
M. Martin, Fiskrökeri

2
1- 2 tuotetta, jotka tutkitaan viimeisenä
käyttöpäivänä

Samat kuin muissa laitoksissa.

Y. Rönnqvist, Fiskrökeri
2

1- 2 tuotetta, jotka tutkitaan viimeisenä
käyttöpäivänä

Samat kuin muissa laitoksissa.

Kvarkens Fisk Ab Merenkurkun
Kala Oy 2

1- 2 tuotetta, jotka tutkitaan viimeisenä
käyttöpäivänä

Samat kuin muissa laitoksissa.

S. Öhman, Fiskrökeri
2

1- 2 tuotetta, jotka tutkitaan viimeisenä
käyttöpäivänä

Samat kuin muissa laitoksissa.

Långskär Fiskehamn 2 Tuotenäytteitä otetaan tarvittaessa. Samat kuin muissa laitoksissa.
Maito alan laitos
Ylimartimon lähijuustola 2 1- 2 tuotetta, jotka tutkitaan viimeisenä

käyttöpäivänä
Samat kuin muissa laitoksissa lisättynä salmonellatutkimuksilla.
Jugurtin ja salaattijuuston mikrobien  valmistusmenetelmään
liittyen,  kokonaismäärää ei kuitenkaan tutkita. Perusteena on se,
että mikrobien avulla toimivien valmistusmenetelmien
tuoteryhmissä mikrobien kokonaismäärä ei kuvaa näytteen
hygieenistä laatua.


