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1. YLEISTÄ 
  

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä 
on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka 
voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 
 
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi hoitaa kahdeksan eri kunnan 
ympäristöterveysvalvonnan tehtäviä pohjoisessa Keski-Suomessa. Isäntäkuntana toimii 
Viitasaaren kaupunki.  
 
Tämä suunnitelma sisältää Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen 
ympäristöterveysvalvonnan 

o elintarvikelain,  
o terveydensuojelulain ja 
o tupakkalain  

mukaiset valvontasuunnitelmat.  
Mukana on suunnitelma nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvontaa varten.  
 
Valvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Mikäli jatkossa valvontasuunnitelmaan 
tulee päivitettäessä oleellisia muutoksia, viedään suunnitelma ympäristölautakunnan 
käsiteltäväksi, muutoin vuosipäivitykset annetaan lautakunnalle tiedoksi 

 
Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat 
paikallisten tarpeiden mukaisesti. Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmaa 
valmisteltaessa on otettu huomioon käytössä olevat voimavarat.  
 

 
1.1 Lainsäädännöstä 
 

Kunnan velvollisuudesta laatia valvontasuunnitelma on säädetty terveydensuojelulain 
(763/1994 ) 6 §:ssä, elintarvikelain (297/2021) 39 §:ssä ja tupakkalain (549/2016) 84 §:ssä. 
Edellä mainittuihin lainkohtiin perustuvat suunnitelmat muodostavat kunnan 
ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman.   
Valvontasuunnitelmissa tulee huomioida valtakunnalliset valvontaohjelmat ja valvonnan 
tulee olla riskeihin perustuvaa, laadukasta sekä terveyshaittoja ehkäisevää. Kunnan 
ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa. 
 
Kunnan viranomaisen valvontatoiminnasta säädetään edellä mainittujen lakien lisäksi mm. 
rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY N:o 882/2004 (ns. valvonta-asetus) ja 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä 
koskevista erityissäännöksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
EY N:o 854/2002 (ns. eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus).  
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1.2.2006 voimaan astuneen lääkelain muutoksen myötä tupakoinnin lopettamiseen 
tarkoitettuja nikotiinivalmisteita on saanut myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvistä 
kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista. Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnan 
osalta lääkelaissa viitataan tupakkalakiin. Vaikka voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole 
vaatimusta nikotiinivalmisteiden valvonnan sisällyttämisestä kunnan 
ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmaan, on kyseisiä valmisteita koskeva osio 
sisällytetty tähän suunnitelmaan.  

 
1.2 Valvonnan maksullisuus 
 

Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisesta säännölliseen valvontaan 
sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä tutkimuksista on perittävä kunnan 
ympäristöterveysvalvonnan taksan mukainen maksu. Maksu peritään myös määräysten 
noudattamatta jättämisen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä (esimerkiksi 
uusintatarkastukset, näytteenotot tai pakkokeinojen käyttö).  
 
Maksullisia toimenpiteitä ovat edellisten lisäksi hakemusten ja ilmoitusten käsittely, talous- 
ja uimavesien näytteenotto, toiminnanharjoittajan pyytämät lausunnot, 
sisäilmaselvityksiin liittyvät näytteenotot ynnä muut vastaavat. Toimenpiteiden hinnat on 
eritelty maksutaksassa.  
 
Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa on nähtävillä ympäristötarkastajien toimistolla 
pyydettäessä tai osoitteessa www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi 
 
Maksujen perimisestä on säädetty terveydensuojelulain 50a §, elintarvikelain 73 §:ssä ja 
tupakkalain 90 §:ssä.  
 
Maksutaksa on hyväksytty Ympäristölautakunnassa viimeksi 8.12.2021 § 74    
 
Tupakanmyynnin veroluonteisesta valvontamaksusta on säädetty tupakkalain 91§:ssä. 
Vuoden 2022 alusta ryhdytään perimään lakisääteisiä veroluonteisia valvonnan 
perusmaksuja (vuosimaksuja) elintarvikelain 72§ ja terveydensuojelulain 50§ nojalla.  

 
1.3 Valtakunnalliset valvontaohjelmat  
 

Valtakunnallisista valvontaohjelmista säädetään terveydensuojelulain (763/1994 ) 4 §:ssä, 
elintarvikelain (297/2021) 39 §:ssä ja tupakkalain (549/2016) 83 §.  
 
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
(Valvira) ovat laatineet vuosille 2020–2024  ympäristöterveydenhuollon yhteisen 
valtakunnallisen valvontaohjelman.  

 
Toimialakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa tulee ottaa huomioon 
ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa asetetut 
ympäristöterveydenhuollon yhteiset tavoitteet. 

http://www.viitasaari.fi/
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Valtakunnalliset ohjelmat huomioidaan kunnan valvontasuunnitelmassa paikallisten 
tarpeiden mukaisesti. 
 
Liitteessä 1 tiedot käytettävissä olevista valtakunnallisista valvontaohjelmista.  
 

1.4 Valvontaviranomainen yhteistoiminta-alueella 
 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteistoiminta-alueen kuntien hyväksymän 
yhteistoimintasopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki tuottaa mm. alueen kuntien 
ympäristöterveysvalvonnan palvelut. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat 
kahdeksan kuntaa: 

o Kannonkoski 
o Karstula 
o Kinnula 
o Kivijärvi 
o Kyyjärvi 
o Pihtipudas  
o Saarijärvi ja 
o Viitasaari. 

 
Valvontaviranomaisena toimii Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, jossa on 
edustus jokaisesta yllä mainitusta kunnasta. 
 
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueella tämän suunnitelman mukaisia 
valvontatehtäviä hoitavat pääasiassa ympäristöterveystarkastajat. 
Ympäristöterveystarkastajien esimiehenä toimii vastaava ympäristöterveystarkastaja ja 
ympäristötoimen toimialajohtaja.  
Myös kunnaneläinlääkärit ja valvontaeläinlääkäri voivat suorittaa elintarvikelain mukaista 
valvontaa. 
Kunnaneläinlääkäreiden esimiehenä toimii vastaava kunnaneläinlääkäri ja 
ympäristötoimen toimialajohtaja. 
Ympäristölautakunta on delegoinut päätäntävaltaansa viranhaltijoille erillisellä 
toimintasäännöllä 8.12.2022 § 71. Yleisesti viranhaltijoille ei delegoida uhkasakon, 
teettämisuhan tai keskeyttämisuhan asettamisia eikä hyväksynnän peruuttamista. 
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2. MÄÄRITELMÄT    
 

o Tarkastuksella tarkoitetaan valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman 
ulkopuolisen asiantuntijan tekemää valvontakohteen tarkastusta, jossa arvioidaan 
valvontakohteen vaatimustenmukaisuus. Tarkastukset voivat sisältää myös 
näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä 
valmistettavien tuotteiden taikka tarjottavien palveluiden terveyshaittojen, 
turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. 

o Valvontakohdetyypillä tarkoitetaan valvontakohteita, joiden toiminnot vastaavat 
luonteeltaan ja laajuudeltaan toisiaan.  

o Riskiluokalla tarkoitetaan luokkaa, johon valvontakohdetyyppi luokitellaan siinä 
harjoitettavasta toiminnasta ja siellä valmistettavista tuotteita mahdollisesti 
aiheutuvan terveydellisen ja taloudellisen riskin perusteella.  

o Tarkastustiheydellä tarkoitetaan sitä, kuinka monta kertaa vuodessa valvontakohde 
tarkastetaan.  

 
 
 
3. VALVONTAKOHTEET  
 

Kaikki tiedossa olevat yhteistoiminta-alueella sijaitsevat ympäristöterveysvalvonnan 
valvontakohteet ovat sähköisessä muodossa valtakunnallisessa 
ympäristöterveydenhuollon keskitetyssä toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmässä 
VATI:ssa. Lisäksi käytössä on edelleen vanha TerveKuu-niminen valvontaohjelma, mutta 
sitä ei päivitetä. Näistä tietojärjestelmistä löytyvät tarkastustiheydet valvontakohteittain. 
Tarkastustiheydet pohjautuvat sekä valtakunnallisesti ohjeistettuun riskinarvioon että 
omaan valvontayksikössä tehtyyn riskinarvioon. Tarkastustiheyttä päivitetään tarvittaessa.  
Yleensä suunniteltua tarkastustiheyttä tarkastellaan uudelleen toiminnan muuttuessa tai 
tarkastuksella ilmenneiden seikkojen vuoksi.  
 
Ruokaviraston ( ex. Evira) määrittämä ohjeellinen tarkastustiheyssuositus elintarvikelain 
mukaisille kohteille on liitteessä 4. Terveydensuojelulain säännöllisen valvonnan 
valvontakohdetyypit, niiden tarkastustiheys ja tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika 
valtakunnallisen valvontaohjelman 2020-2024 mukaan on nähtävissä liitteessä 2. Liitteessä 
3 on tupakkalain mukaisten säännöllisen valvonnan kohdetyyppien tarkastustiheys ja 
tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 
mukaan. 

 
VATI tai TerveKuu tietojärjestelmissä on kohdekohtaisesti mm. tarkastuspöytäkirjat, 
näytteiden tutkimustulokset, päätökset, kirjeenvaihto yms. Lisäksi kohteilla tarvittaessa 
erilliset omat kansiot verkkoasemalla . Vati ohjelmaan sisältyy muistutustoiminto, johon 
perustuen valvotaan edellytettyjen toimien ym. Toteuttamista.  Tai vaadittava toiminta 
merkitään kyseistä asiaa hoitavan tarkastajan kalenteriin.  
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Tieto mahdollisista uusista valvontakohteista, joista toiminnanharjoittaja ei ole ollut 
yhteydessä, saadaan muun muassa peruskuntien rakennusvalvontaviranomaisilta sekä 
seuraamalla paikallislehtiä, ym. mediaa. 
 

3.1  Elintarvikevalvontakohteet 
 

Elintarvikevalvontakohteita ovat  
o hyväksytyt elintarvikehuoneistot (laitokset)  
o rekisteröity elintarviketoiminta, joista tehdään ilmoitus valvontaviranomaiselle 
o liikkuvat elintarvikehuoneistot  
o alkutuotantopaikat  
o elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita 

valmistavat ja markkinoivat toimijat.  
 
Tiloista tai toiminnoista, joissa elintarvikkeita käsitellään ammattimaisesti (ks. yllä oleva 
lista sekä elintarvikelaki 10 §) tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle viimeistään 4 
viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen jälkeen pääsääntöisesti 
ympäristöterveystarkastaja tekee tarkastuksen, jolla varmistetaan, että elintarvikkeiden 
käsittely, toiminta ja tilat ovat säädösten mukaisia.  
 
Alkutuotantopaikoista ja siellä harjoitetusta alkutuotannosta tulee tehdä ilmoitus 
valvontaviranomaiselle tai tehdä hakemus alkutuotantopaikan hyväksymiseksi. 
Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole tarpeen jos valvontaviranomainen saa tiedon 
alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta. 

Eläimistä saatavia elintarvikkeita valmistavat tai käsittelevien laitosten (esim. teurastamot, 
leikkaamot, kala-alan laitoksen, munanpakkaamot) tulee hakea valvontaviranomaiselta 
lupa toiminnalleen ennen laitoksen käyttöönottoa. 

Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä tarkastuksesta peritään maksu.  

Suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle jäävien kohteiden valvontaa tehdään 
yhteydenottojen perusteella. Nämä yllättävät valvontatapaukset ovat ensisijaisia suhteessa 
säännölliseen valvontaan sillä yleensä niiden taustalla on terveyshaittaepäily. 

 
3.2. Terveydensuojelun valvontakohteet 

 
Terveydensuojelulain mukaisia kohteita ovat terveydensuojelulain 13 §:n  ja 18 a § 
mukaiset ilmoitusvelvolliset kohteet ja terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hyväksynnän 
tarvitsevat talousvettä toimittavat laitokset. Muita kohteita voidaan ottaa 
suunnitelmallisen valvonnan piiriin, jos toiminta riskinarviointiin perustuen voi aiheuttaa 
terveydellisiä haittoja.   
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Terveydensuojelun suunnitelmallista valvontaa on yksinkertaistettu kaudelle 2015–2019. 
Suunnitelmallisen valvonnan piiristä on poistettu sellaiset kohteet, joissa oleskelu on 
lyhytaikaista ja jotka todennäköisesti eivät aiheuta terveyshaittaa.  
 
Ilmoitusvelvollisia terveydensuojelun kohteita ovat  

- Tietyt majoitustoimintaan tarkoitetut tilat, 
- yleisölle avoimet kuntosalit ja muut liikuntatilat, saunat, kylpylät, uimahallit, 

uimalat ja uimarannat, 
- päiväkodit ja kerhot sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-

opetusta tai korkeakoulutusta antavat oppilaitokset ja opetuksen 
järjestämispaikat,  

- jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä 
vastaanottokeskukset,  

- solariumliikkeet, tatuointiliikkeet ja kauneushoitolat sekä muut huoneistot, 
joissa harjoitetaan ihonkäsittelyä ja 

- sellaiset muut huoneistot tai laitokset tai sellainen toiminta, josta voi aiheutua 
sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa. 

- Talousveden ottaminen omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai 
kaupallista toimintaa. Muu kuin 18§ mainittu hyväksymistä vaativa talousvettä 
toimittava laitos. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamo, jos käyttäjiä yli 50 
henkeä tai 10 m3/vrk 

Talousvettä toimittavien laitosten tulee hakea terveydensuojeluviranomaiselta lupa 
toiminnalleen viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua laitoksen käyttöönottoa tai 
oleellista muuttamista (terveydensuojelulaki 18 §). 

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista kohteista tulee tehdä ilmoitus 
valvontaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai 
oleellista muuttamista. Pääsääntöisesti Ilmoituksen jälkeen ympäristöterveystarkastaja 
tekee tarkastuksen jolla varmistetaan, että toiminta ja tilat ovat säädösten mukaisia.  

Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelystä ja siihen liittyvästä tarkastuksesta peritään maksu. 

Suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle jäävien kohteiden valvontaa tehdään 
yhteydenottojen perusteella. Nämä yllättävät valvontatapaukset ovat ensisijaisia suhteessa 
säännölliseen valvontaan sillä yleensä niiden taustalla on terveyshaittaepäily. Vuosittain 
valvottavana on suhteellisen paljon kohteita, jotka tulevat kuntalaisten tai asiakkaiden 
kautta vireille ja jotka eivät muuten ole suunnitelmallisen valvonnan piirissä. 
 
 

3.3 Tupakkalain mukaiset kohteet sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipisteet 
 

Suunnitelmallisen valvonnan kohteita ovat esimerkiksi: 
o tupakointitilalliset ravintolat 
o tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikat 
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Tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Myyntilupaa 
haetaan valvontaviranomaiselta. Hakemuksen käsittelystä peritään maksu. 
Suunnitelmallisesta tupakkalain mukaisesta valvonnasta ei enää peritä maksuja. 

 
 

 
4. VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUSTIHEYKSIEN MÄÄRITTÄMINEN  

 
Valtakunnallisissa valvontaohjelmissa on omat riskinarviointimallit joiden perusteella 
erilaisille valvontakohteille on annettu tarkastustiheydet. Elintarvikevalvontakohteille ei ole 
Vasu:ssa tarkastustiheyksiä vaan Ruokavirasto on antanut erillisen olevan ohjeen 
”Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen”.  
 
Valvontakohteiden tarkastustiheyttä määriteltäessä lähtökohtana on valtakunnallisessa 
valvontaohjelmassa valvontakohdetyypille määritelty tarkastustiheys. Käytännössä jokaisen 
tarkastuksen jälkeen arvioidaan tarkastustiheyttä.  Valvontahavaintojen ja todettujen riskien 
perusteella tarvittaessa nostetaan tai lasketaan tarkastustiheyttä suhteessa valtakunnallisten 
valvontaohjelmien tarkastustiheyksiin. Tarkastustiheyksiin vaikuttavat havainnut esim. 
omavalvonnasta, tilojen vaatimuksen mukaisuudesta ja kunnosta sekä henkilökunnan 
osaamisesta. 
 
Ruokaviraston (Evira) määrittämä ohjeellinen tarkastustiheyssuositus elintarvikelain 
mukaisille kohteille on liitteessä 4. Terveydensuojelulain säännöllisen valvonnan 
valvontakohdetyypit, riskiluokka ja tarkastustiheys valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–
2024 mukaan on nähtävissä liitteessä 2. Liitteessä 3 on tupakkalain mukaisten säännöllisen 
valvonnan kohdetyypit ja tarkastustiheys valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 
mukaan. 
 
Asuntojen tai muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden tarkastuksia tehdään 
pyyntöjen perusteella. 
 
Tarkastusaikaan sisältyy aika joka kuluu tarkastuksen valmisteluun, varsinaiseen 
tarkastukseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan.  
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5. VALVONNAN PAINOPISTEALUEET, PROJEKTIT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 
 

Ympäristöterveyden omat painopistealueet sekä valtakunnallisten valvontaohjelmien 
painopistealueet, teemat ja projektit joilla ympäristötoimen valvontayksikön kanalta 
merkitystä mainittu liitteessä 1 

 
 

 
6. TARKASTUSSUUNNITELMA JA TARKASTUSTEN SISÄLTÖ  
 

Tarkastukset pyritään tekemään siten, että yhden valvontakohdetyypin mukaiset kohteet 
tarkastetaan kerrallaan. Näin pyritään varmistamaan mm. eri toimijoiden tasapuolinen 
kohtelu. Lisäksi säästyy ympäristöterveystarkastajien aikaa, koska saman kohdetyypin (esim. 
kuljetus, leipomot, myymälät) kohteet ovat samankaltaisia ja tarkastuksen valmistautumisen, 
suorittamisen ja tarkastuskertomuksen kirjoittamiseen menevä aika lyhenee. Tarkastukset 
kohdennetaan siten, että ensisijaisesti aloitetaan korkeamman riskiluokan toimintatyypeistä. 
Toimintatyypin sisällä tarkastustiheyteen vaikuttaa kohteen oma riskinarvio. Tarkastusten 
priorisointiin vaikuttaa myös edellisestä tarkastuksesta kulunut aika sekä se onko kohde uusi 
 
Ympäristöterveystarkastajilla on käytössä erilaisia tarkastuslomakepohjia, -malleja tai -
matriiseja. Valtakunnallisien VATI-hankkeen ja elintarvikevalvonnan OIVA järjestelmän 
tarkastuslomakkeita.  Lisäksi tarkastuslomakkeita on muokattu omaan käyttöön 
Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmämallista, Valviran terveydensuojelun 
valvontaohjeistosta ja esim. Eviran internet-sivuilta. Lisäksi lomakkeita on saatu 
Aluehallintoviraston tai keskusvirastojen suorittamien projektien kautta.  
 
Valvontakohteet ja suunnitellut tarkastukset on tallennettu VATI tai TerveKuu 
tietojärjestelmiin. Tarkastukset, jotka kohteeseen tehdään edellisten tarkastuksen 
yhteydessä havaittujen epäkohtien korjausten valvomiseksi, eivät sisälly 
tarkastussuunnitelmaan. Myös näistä tarkastuksista peritään maksu (ks. kappale 1.2).  
 
Tarkastus voi myös sisältää useiden ympäristöterveysvalvonnan lakien mukaisia 
toimenpiteitä, riippuen kohteesta. 
Tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus, joka lähetetään valvontakohteeseen.  

 
Jos tarkastuskertomus sisältää toimenpidekehotuksia, niille asetetaan määräaika ja tehdään 
uusintatarkastus toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi. Määräajan pituudesta 
pyritään neuvottelemaan toiminnanharjoittajan kanssa, mutta siihen vaikuttaa myös 
epäkohdan tai rikkeen laatu. Mikäli toimenpidekehotuksia ei ole noudatettu määräaikaan 
mennessä harkitaan tapauskohtaisesti joko pakkokeinojen käyttöönottoa (määräys, 
uhkasakko, yms.) tai uuden määräajan asettamista ja uhkaa pakkokeinosta.  

 
Ympäristöterveystarkastajat voivat käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Erityisesti 
asumisterveysasioissa (esim sisäilmatutkimukset, melumittaukset yms)..  
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6.1 Elintarvikevalvonta 
  

Elintarvikehuoneistoihin tehdään tarkastuksia pääasiassa ilman ennakkovaroitusta. Vain 
tarpeen vaatiessa etukäteen ilmoittaen, esimerkiksi jos tarkastuksen suorittaminen vaatii 
tietyn henkilön läsnäolon. 

 
Tarkastuksissa keskitytään omavalvonnan toteutuksen, toiminnan hygienian ja tuotteiden 
määräystenmukaisuuden valvontaan. Tarkastukseen sisältyy rakenteiden, välineiden, 
tuotteiden, toimintatapojen, asiakirjojen, jäljitettävyyden ja tutkimustulosten tarkastusta.  

 
Elintarvikehuoneiston, jossa  

o on hyvä omavalvonnan taso  
o henkilökunnalla on hyvä asiantuntemus  
o tilat, laitteet ja olosuhteet ovat hyvät ja  
o noudatetaan valvontaviranomaisen antamia ohjeita,  

tarkastustiheys on harvempi.  
Ruokaviraston määrittämä valtakunnallinen ohjeellinen tarkastustiheyssuositus 
elintarvikelain mukaisille kohteille on liitteessä 4. 

 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä tarkastaja havaitsee omavalvontasuunnitelmassa tai sen 
toteuttamisessa puutteita, valvontaviranomainen voi ottaa näytteitä 
omavalvontasuunnitelman toimivuuden valvomiseksi. Näytteenottokustannukset ja 
analyysikustannukset laskutetaan toiminnanharjoittajalta.  

 
Elintarvikelain 10 § perusteella ilmoitettu uusi elintarviketoiminta tarkastetaan 
mahdollisimman pian ilmoituksen saapumisen jälkeen. Ilmoituksen käsittelystä peritään 
taksan mukainen maksu. Lisäksi tarkastuksesta peritään erillinen taksan mukainen maksu.  

 
Elintarvikevalvontaan on laadittu laatujärjestelmä, jonka ympäristölautakunta on hyväksynyt 
kokouksessaan 15.12.2014 § 111. 
 
 

6.2 Terveydensuojelu  
 

Terveydensuojelulain mukaisen valvontakohteen tarkastuksen tavoitteena on selvittää 
mahdollisen terveyshaitan esiintyminen tai sellaisen olosuhteen esiintyminen, josta voi 
aiheutua terveyshaitta. Olosuhteiden lisäksi tarkastellaan toimintaa ja arvioidaan kohteen 
vaatimustenmukaisuus. Tarkastukset tehdään yleensä toiminnanharjoittajan kanssa 
ennalta sovittuna aikana.  
 
Havainnot tarkastuksella tehdään pääasiassa aistinvaraisesti. Terveysvalvonnan 
mittalaitteiden avulla (esim. pintakosteusosoitin tai lämpömittari) arvioidaan alustavasti 
tarkempien mittausten/tutkimusten tarpeellisuus tarpeen vaatiessa. Tarkastukseen liittyy 
ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisesti näytteenottoa.  
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Tarkastuksesta laadittavassa tarkastuskertomuksessa annetaan tarpeelliset määräykset ja 
ohjeet tarvittavista korjaustoimista tai jatkotutkimuksista.  
 
Terveydensuojelulain säännöllisen valvonnan valvontakohdetyypit ja niiden tarkastustiheys 
valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 mukaan on esitetty tämän 
valvontasuunnitelman liitteessä 2. 
 
Säännöllisen valvonnan lisäksi esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa osallistutaan  
sisäilmaongelmien terveydellisten haittojen selvittelyyn yhteistyössä toiminnanharjoittajan 
ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Muista valvontakohteista tärkeimmällä sijalla ovat 
asunnot, joissa valvontaa tehdään pyynnön perusteella epäiltäessä asunnon olosuhteiden 
aiheuttavan terveyshaittaa.  
 
 

6.3 Tupakkavalvonta  
 

Paikallistasolla kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo tupakan myyntiä, mainontaa 
sekä tupakointikieltojen noudattamista. Tupakkalain mukaisen tarkastuksen tavoitteena 
on selvittää, ovatko tarkastuksen kohteen tilat ja toiminta tupakkalaissa asetettujen 
vaatimusten mukaisia. Tarvittaessa annetaan ohjeita, toimenpidekehotuksia ja määräyksiä, 
jotta lain edellytykset toteutuvat. Tarkastukseen liittyy tavallisesti aistinvaraista tarkastelua 
ja arviointia sekä mahdollisesti mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten. 

Uusi tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa 
parvekkeille ja muille ulkoalueille, kuten terasseille. Kunnan viranomainen voi joissain 
tapauksissa määrätä tupakointikiellon. 

Valvira on laatinut tarkastusohjeita ja -lomakkeita tupakkalain mukaisten 
valvontakohteiden tarkastamista varten. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Valviran 
ympäristöterveydenhuollon ekstranetistä.  
 
Tupakkalain toteutumista voidaan valvoa samalla, kun valvontakohteeseen kohdistetaan 
muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Esimerkiksi elintarvikemyymälöihin ja 
kioskeihin kohdistuvan muun ympäristöterveydenhuollonlain mukaisen tarkastuksen 
yhteydessä on luontevaa valvoa myös tupakan myyntiä ja mainontakieltoa tupakkalain 
perusteella sekä nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiä lääkelain perusteella. Joissakin 
terveydensuojelulain mukaisissa tarkastuskohteissa, kuten päiväkodeissa ja oppilaitoksissa, 
on terveydensuojelulain mukaisen tarkastuksen yhteydessä usein perustelua tarkastaa 
samalla tupakkalain noudattaminen.   
 
Tupakkalain mukaisten säännöllisen valvonnan kohdetyyppien tarkastustiheys 
valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 mukaan on nähtävissä liitteessä 3. 
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6.4 Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta  
 

Kunnan tulee valvoa nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä valvoa 
nikotiinivalmisteiden myyntiä. Lääkelain mukaista nikotiinivalmisteiden myyntiä valvotaan 
elintarvikevalvonnan tai tupakkavalvonnan tarkastusten yhteydessä.  
 

 
6.5. Tarkastuksen tekeminen kotirauhan piiriin kuuluvaan kohteeseen. 

 
Terveydensuojelussa Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon 20.1.2013 perusteella 
kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin perustettavasta TsL:n 13 §:n mukaisesta 
ilmoitusvelvollisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle, 
jolloin viranomainen saa tiedon toiminnan harjoittajasta ja voi antaa ohjausta ja 
neuvontaa. Ilmoituksen käsittelystä voi periä terveydensuojelulain mukaisen maksun. 
Toimintaa ei kuitenkaan voida valvoa suunnitelmallisena valvontana. Kotirauhan piiriin 
kuuluviin tiloihin voidaan suorittaa tarkastus ainoastaan, mikäli epäillään vakavaa 
terveyshaittaa. Tällöin tarkastuksen suorittamiseen on oltava kunnan 
terveydensuojeluviranomaisen antama kirjallinen määräys. Kotirauhan piiriin ei voi siten 
suorittaa tarkastusta edes toiminnanharjoittajan suostumuksella. Mikäli 
toiminnanharjoittaja haluaa kotirauhan piirissä olevan toiminnan tarkastettavan, on hänen 
itse pyydettävä tarkastusta. Tällöin tarkastus voidaan suorittaa kotirauhan piirissä olevaan 
kohteeseen.  
 
Kotirauhan piiriin kuuluvana tilana ei pidetä sellaista tilaa, jossa on erillinen sisäänkäynti ja 
tiloja ei käytetä vakituiseen asumiseen. Nämä tilat voivat siten kuulua myös 
suunnitelmallisen valvonnan piiriin. 
 
Elintarvikelain 40 § 2 momentin perusteella tarkastus kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa 
voidaan tehdä jos tarkastuksen tekeminen on välttämätöntä tarkastuksen kohteena 
olevien seikkojen selvittämiseksi. Tällaisen tarkastuksen saa tehdä ainoastaan 
toimivaltainen valvontaviranomainen.  
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7. NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSSUUNNITELMA  

 

Yhteistoiminta-alueella on käytettävissään pieni määräraha, vuosittain noin 1000 euroa, 
esimerkiksi laboratoriopalvelujen ostamiseen ulkopuolelta. Määrärahoja käytetään muun 
muassa seuraavien, tapauskohtaiseen harkintaan perustuvien viranomaisnäytteiden 
tutkimuksiin:  

o elintarvikkeita koskevissa valituksissa  
o verkostovettä koskevissa valituksissa  
o uimavettä koskevissa valituksissa  
o ruokamyrkytys- tai vesiepidemiaepäilyissä  
o valvontayksikön omaan projektiin liittyviin näytteisiin. 

Viranomaisen maksamat näytteet ottaa valvontaviranomainen, eikä niistä peritä myöskään 
näytteenottomaksua. 
 
Valvontakohteet maksavat muun muassa seuraavien näytteiden tutkimukset ja 
tarvittaessa näytteenoton kustannukset::  

o omavalvonnan varmistamiseksi otettavat näytteet  
o vesilaitosten vesinäytteet 
o pienten vesilaitosten, mm. elintarvikehuoneistojen omien kaivojen 

vesinäytteet  
o yksityisten kaivojen vesinäytteet  
o uimahallien ja kylpylöiden allasvesinäytteet  
o uimahallien puhtausnäytteet  
o uimarantojen vesinäytteet  
o avantouintipaikkojen vesinäytteet  
o terveydensuojelulain nojalla valvottavista huoneistoista otettavat materiaali- 

ja sisäilmanäytteet 
o asuntojen sisäilmaongelmatilanteissa otettavat näytteet (esim. materiaali- ja 

sisäilmanäytteet, pintanäytteet yms.)  
o tupakkavalvonnan ilmanäytteet savuttomien tilojen savuttomuuden 

varmistamiseksi tai muut tupakkavalvonnan näytteet. 
 
Valvontakohteiden maksamien näytteiden määrä ja näytteistä tehtävät analyysit liitteenä 
6 olevassa taulukossa.  
 
Elintarvikenäytteeksi pyritään ottamaan esimerkiksi edellisenä päivänä valmistettu ja 
jäähdytetty tuote, kypsentämätön tuote esim. salaatti tai muu helposti pilaantuva tuote. 
Näytteistä tutkittavat parametrit määräytyvät sekä ruoka-aineen (liha, kala, salaatti jne.) 
ominaisuuksien mukaan että aikaisempien tutkimusten ja näytetulosten sekä riskien 
perusteella. 
 
Elintarvikenäytteenottokohteiden vuosittaiseen valintaan vaikuttavat monet asiat. 
Etusijalla näytteenotossa ovat kohteet joista ei ole haettu aikaisemmin näytettä tai 
viimeisestä näytteenotosta on kulunut aikaa suhteessa muihin saman toimintatyypin 
kohteisiin. Elintarvikekohteiden näytteenottotiheyteen vaikuttavat myös kohteen 
toiminnan riskit, toiminnan laajuus, volyymi ja edelliset näytetulokset. 
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Valvontaviranomaisten ottamista elintarvikenäytteistä annetaan kohteelle 
näytteenottotodistus.  
 
Valvontakohteen maksamien näytteiden ottamisesta valvontaviranomainen laskuttaa 
ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan mukaisesti.  
 
Yksityisen kaivon omistajaa tai haltijaa ohjataan ottamaan vesinäyte itse. Näytteen 
ottamiseen on ohjeistus. Ympäristöterveystarkastaja ottaa kaivovesinäytteet, jos 
näytteenotto vaatii erityistä osaamista tai kaivonomistaja sitä haluaa. Vesinäytteenotosta 
peritään tällöin taksan mukainen maksu. 
 
Ympäristöterveystarkastajat toteuttavat elintarvikevalvonnan valtakunnallisiin 
valvontaohjelmiin liittyvät näytteenotot, mikäli niitä pyydetään. Aiempina vuosina on 
otettu maito-, kala- ja hunajanäytteitä kansallisiin eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
vierasainevalvontaohjelmiin liittyen.  
Pyynnöstä toteutettava näytteenotto on maksullista.   
 

7.1 Laboratoriot  
 

Näytteet tutkitaan FINASin akkreditoiduissa ja Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa.  
 
Elintarvikenäytteet tutkitaan Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa 
Kuopiossa tai SeiLab Oy:n laboratoriossa Seinäjoella tai Eurofins Oy:n laboratoriossa 
Lahdessa tai KVVY tutkimus Oy:n laboratoriossa Tampereella 
 
Vesinäytteet tutkitaan vesilaitoksen valitsemassa akkreditoiduissa laboratoriossa tai 
Eurofins Oy:n laboratoriossa Jyväskylässä tai Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n 
laboratoriossa Kuopiossa tai SeiLab Oy:n laboratoriossa Seinäjoella tai KVVY tutkimus Oy:n 
laboratoriossa Tampereella 
 
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n Kuopion laboratorion ja SeiLab Oy:n Seinäjoen 
laboratorion kanssa on sopimus virka-ajan ulkopuolisten näytteiden tutkituttamisesta 
(epidemiatilanteet tai epäily epidemiasta). 
 
Sisäilmanäytteiden mikrobiologiset määritykset teetetään Savo-Karjalan 
Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Kuopiossa tai SeiLab Oy:n laboratoriossa 
Seinäjoella tai Työterveyslaitoksen yksiköissä. Kemialliset määritykset sisäilmanäytteistä 
teetätetään esim. Työterveyslaitoksen yksiköissä. 
 
Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kuin edellä mainittuja laboratorioita. 
Laboratorioiden tulee olla FINASin akkreditoituja ja Ruokaviraston hyväksymiä. 
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8. VARAUTUMINEN TERVEYSVAARATILANTEISIIN JA EPIDEMIOIDEN SELVITTÄMISEEN 
 

Ympäristötoimen valmiussuunnitelma on hyväksytty ympäristölautakunnassa 31.8.2015 § 
63 ja päivitetty viimeksi 21.4.2020 §11.  
 
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen alueella on ympäristölautakunnan päätöksellä 
24.9.2019 § 46 nimetty epidemiaselvitystyöryhmä.  
 
Kun on aihetta epäillä terveysvaara tai epidemiatilannetta tehdään esim verkkolevylle  
kyseisen asiakkaan kortille muistiinpanoja tilanteen kehittymisestä (esim. epäilyn 
syntyminen, tehdyt toimenpiteet ja selvitykset, otetut näytteet jne.) Tarvittaessa 
terveysvaaratilanteesta tiedotetaan Aluehallintovirastoa. Epidemioista ilmoittamiseen ja 
selvitysten lähettämiseen käytetään Rymy-järjestelmää. 
 

 
9. VIESTINTÄ  
 

Ympäristötoimen internetsivuilla www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi kerrotaan 
ympäristöterveysvalvonnan eri osa-alueista ja valvonnan järjestelyistä. Internetsivuilta 
löytyvät mm. yleisimmät lomakkeet ja ohjeet. Sivuja voidaan tarvittaessa päivittää 
ympäristöterveystarkastajien toimesta. Ympäristötoimella on Facebook sivut joiden kautta 
voidaan tiedottaa mm. ajankohtaisista asioista.  
 
Kohdekohtaisessa tiedottamisessa apuna käytetään VATI- tai TerveKuu-ohjelman 
toimialakohtaisia listauksia. Tiedottamisessa käytetään tilanteesta riippuen sähköpostia, 
kirjettä, puhelinta tai käymällä paikan päällä. Kiireellisissä tuotteiden 
takaisinvetotilanteissa tiedottamiseen käytetään lähinnä puhelinta.   
 
Mahdollisista ympäristöterveysvalvonnan häiriötilanteista, esimerkiksi vesiepidemiat, 
tiedotetaan tapauksesta riippuen vesilaitoksen tekstiviestijärjestelmän, vaaratiedotteen, 
sosiaalisen median (facebook) paikallisradion, lehdistön, nettisivujen jne. välityksellä. Myös 
tiedotteen jakaminen joka talouteen on pienissä yksiköissä mahdollinen. Useamman 
kunnan alueelle levinneestä erityistilanteesta viestinnän koordinointivastuu on 
aluehallintovirastolla tai muilla seutuviranomaisilla. 
Terveysvalvonta pyrkii laatimaan tiedotteita myös normaaliajan toiminnoistaan, esim. 
toteutetuista projekteista. Tiedotteet laitetaan internet-sivuille, facebookkiin ja annetaan 
paikallislehtiin. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pohjoisenkeskisuomenymparistotoimi.fi/
https://www.facebook.com/pkyt.fi/
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10. VALVONNAN VOIMAVARAT  
 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimessa on viisi vakinaista 
ympäristöterveystarkastajan virkaa. Kunnaneläinlääkärit (8 virkaa) suorittavat oman 
suunnitelmansa mukaan elintarvikevalvontaa (lähinnä maitohygieniatarkastuksia) ja 
valvontaeläinlääkäri (1,5 virkaa) tekee elintarvikevalvonnan osalta muun muassa 
laitosvalvontaa ja maitohygieniatarkastuksia. 
 
Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveystarkastajat ovat peruskoulutukseltaan ympäristö- 
ja terveystekniikan tai ympäristöteknologian insinöörejä (AMK). Terveydensuojelun 
valvontatehtäviä hoitavalla ympäristöterveystarkastajalla (kunnallinen viranhaltija) on 
soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto. 
Terveydensuojelun tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (20.12.2002/1223). Ympäristöterveystarkastajat 
hakevat täydennyskoulutukseen vuosittain käytettävissä olevien koulutusmäärärahojen, -
koulutustarjonnan ja henkilökohtaisen koulutustarpeen perusteella. 
Ympäristöterveystarkastajat pitävät koulutuskirjanpitoa käymistään koulutuksista. 
 

10.1. Valvonnan voimavarojen käyttö 
 

Valvonnan tietoon tulleiden terveyshaitta epäilyjen selvittäminen (esim valitusten kautta) 
on ensisijalla. Mahdollisimman nopealla reagoinnilla ja puuttumisella pyritään 
vähentämään terveyshaitan riskiä ja vaikutusta.  
 
Lainsäädäntö sisältää paljon muitakin viranomaistehtäviä, joihin on varattava 
henkilöresursseja ja työaikaa suunnitelmallisen valvonnan lisäksi. 
Näitä ovat mm: 
- asiakasyhteydenotot sekä niihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet 
- epidemiaselvitykset 
- häiriötilannesuunnitelmien laatiminen ja yhteensovittaminen mm. kuntien 

valmiussuunnitelmien kanssa sekä häiriötilanteiden harjoitteleminen 
- neuvonta ja ohjaus (esim. toiminnanharjoittajille suunnatut koulutukset ja informaatio-

ohjaus) 
- ilmoitusten ja hakemusten käsittely 
- sidosryhmäyhteistyö ja  
- lausunnot muille viranomaisille 

- toiminnan kehittäminen 
- hallinto 

 
Karkean arvion mukaan suunnitelmalliseen valvontaan voidaan ympäristötarkastajien 
kokonaistyöpanoksesta käyttää vain noin 50 %.  
Valvonnan resurssien ollessa alimitoitettuja suunnataan suunnitelmalliseen valvontaan 
käytettävät voimavarat siten, että ensisijaisesti tarkastetaan korkeamman riskiluokan 
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kohdetyypit. Tarkastusten priorisointiin vaikuttaa myös edellisestä tarkastuksesta kulunut 
aika. 
 

11. SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 
 

Viitasaaren kaupungin ympäristölautakunta arvioi valvontasuunnitelman toteutumista 
vuosittain. Arviointiin sisältyy eri sektoreiden valtakunnallisissa valvontaohjelmissa ja 
raportointijärjestelmissä vaadittuja tietoja, esimerkiksi: 

o tarkastusten kattavuus: tarkastusten ja näytteiden määrä 
valvontakohdetyypeittäin  

o painopisteiden toteutuminen  
o voimavarojen riittävyys  

 
Ympäristölautakunnan arviointi toimitetaan eteenpäin VYHA-järjestelmään. 
 
Valvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa.  Huomattavat päivitykset viedään 
lautakuntakäsittelyyn. Vähäisempien tai rutiininimaisten päivitysten osalta (esim liitteenä 
oleva materiaali) päivitetty suunnitelma annetaan lautakunnalle tiedoksi  
 

 
 
12. KEHITYSNÄKYMISTÄ 
  

Valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmä VATI otettiin 
käyttöön 2019 alussa. Järjestelmä oli käyttöön otettaessa keskeneräinen. Vuosien 2019 ja 
2020 aikana järjestelmää on parannettu, mutta se vaatii edelleen kehitystyötä. 
Kehitystyöhön tarvitaan ja annetaan myös paikallistason panostusta. 
Ympäristöterveystarkastaja Kirsi Hyvärinen mukana VATIn kehittämisryhmässä 
 
Valtionhallinnon suunnitelmissa on keskittää ympäristöterveydenhuolto edelleen 
suurempiin yksiköihin.  Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yksiköiden välisen 
yhteistyön jatkamisella ja tiivistämisellä varaudutaan ja helpotetaan mahdollisesti edessä 
olevia yhdistymisiä ja organisaatiomuutoksia. 
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Liitteet 

 
1. Valvonnan painopistealueet, projektit, toimintaympäristön muutokset sekä 

käytettävissä olevat valtakunnalliset valvontaohjelmat (päivitys 2023) 
 

2. Terveydensuojelulain säännöllisen valvonnan valvontakohdetyypit, riskiluokka ja 
tarkastustiheys valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 mukaan (Päivitys 2023) 
 

3. Tupakkalain mukaisten säännöllisen valvonnan valvontakohdetyypit ja tarkastustiheys 
valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 mukaan  
 

4. Ohjeellinen tarkastustiheyssuositus elintarvikelain mukaisissa kohteissa Ruokaviraston 
ohjeen ”Elintarvikehuoneiston ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja 
elintarvikelainsäädännön mukaisen valvontatarpeen määrittäminen” mukaan  
 

5. TARKASTUSSUUNNITELMA 2023:  
 Valvontakohteiden lukumäärä luokittain sekä tarkastettavien kohteiden ja 
tarkastusten lukumäärä. 

 
6. NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA 2023:  

 Valvontakohteista otettavien näytteiden määrä ja näytteistä tehtävät analyysit 
(valvontakohteiden maksamat näytteet) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/riskiluokitusohje/elintarvikehuoneiston-ja-kontaktimateriaalitoiminnan-riskiluokitus-ja-elintarvikelainsaadannon-mukaisen-valvontatarpeen-maarittaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/oppaat/riskiluokitusohje/elintarvikehuoneiston-ja-kontaktimateriaalitoiminnan-riskiluokitus-ja-elintarvikelainsaadannon-mukaisen-valvontatarpeen-maarittaminen/
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Valvonnan painopistealueet, projektit ja toimintaympäristön muutokset 2023 

 

 

Omat painopistealueet  
Jatketaan aikaisempien vuosien omien painopistealueiden kehittämistä 

 

 Tiedotus ja viestintä  

o Ympäristötoimen facebookin ja internetsivujen käyttö tiedottamisessa, sähköpostin 

ja kirjeiden ohella. 

o Tiedottamisella ohjataan toimijoita toimimaan oikein. Tiedotus on yksi 

valvontakeino. 

 

 VATIn käyttöönoton jatkaminen. Aktiivinen osallistuminen VATI:n kehitystyöhön 

o Kirsi Hyvärinen on valtakunnalliseen Vatin kehitysryhmän jäsen 

 

 Yhteistyö ja yhteistyön tiivistäminen ympäristöterveydenhuollon yksiköiden välillä Keski-

Suomen alueella. 

o Osallistutaan yhteisiin palavereihin, sekä sopiviin yhteishankkeisiin ja 

kehitystyöhön. 

o Uusi 2023: vakiinnutetaan Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ja Laukaan 

ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimus osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Sopimus on astunut voimaan 1.1.2022. 

 

 Viranomaisyhteistyön kehittäminen  

o Osallistuminen KSTURVA ryhmän toimintaan. Janne Litmanen ryhmän 

ympäristöterveydenhuollon edustaja.  

 

 Laatujärjestelmän, tai vastaavan kehittäminen. (Aluehallintoviraston 5/2019 arviointi- ja 

ohjauskäynnin suositus)  

o Jatketaan vuonna 2020 aloitettua laatujärjestelmän kehitystyötä 

 

 Vuoden 2023 yhteistyöprojektit Laukaan valvontayksikön kanssa.   

Toteutetaan osa tai kaikki alla mainitut projektit 

o Vesisäiliön veden mikrobiologinen laatu  
o Yhteiset oiva-rivit 
o Pintahygienia luminometrilla: Elintarvikekohteessa 
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Valtakunnallisten valvontaohjelmien painopistealueet, projektit, teema-alueet 
 

Omat painopisteet ensisijaisia suhteessa valtakunnallisiin.  
Asiat joilla paikallisesti Ympäristötoimen kannalta todennäköisesti vähän merkitystä 
merkitty pienemmällä fonttikoolla 

 

 Valtakunnallisen valvontaohjelman kauden 2020 - 2024 teemana on 
yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. 

 
Terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman 2020 - 2024 painopistealueet.  
 

Omavalvonnan tukeminen  
 

Esimerkkejä painopisteen toteutuksesta: 
o Toiminnanharjoittajien tukeminen riskien tunnistamisessa, joista voi aiheutua 

terveyshaittaa ja toiminnanharjoittajan omavalvonnan korostaminen 
säännöllisen valvonnan riskinarvioinnissa 

o Omavalvonnan tukeminen tarkastuskäynnillä tai esim. toiminnan-harjoittajille 
lähetetyllä lyhyellä kyselyllä, jonka tuloksia voidaan hyödyntää mm. 
riskinarvioinnissa, toiminnanharjoittajille suunnatussa neuvonnassa ja 
ohjauksessa 

o Talousveden laatuun vaikuttavien riskien arviointi ja -hallinta yhdessä 
talousvettä toimittavan laitoksen kanssa ja valvontatutkimusohjelman 
päivittäminen 
 

Elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö 
 
Esimerkkejä painopisteen toteutuksesta: 
o Viranomaisyhteistyön merkitys elinympäristöterveyden edistämisessä 

merkittäväksi osaksi kuntien strategiatyötä 
o Terveyshaittojen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy viranomaisten yhteistyönä 
o Häiriötilanteisiin varautuminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen sekä 

valmiusharjoitukset 
 
 
Tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman 2020 - 2024 painopistealueet 
 

 Tuotevalvonta ja markkinoinnin valvonta (2022-2024) 

 Omavalvonnan tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa (2020-
2024) 

 
 
 
 
 



Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma 2020-2024   Liite 1 
Painopistealueet, projektit, toimintaympäristö                                                                                                               3 / 3  

 

 
Elintarvikevalvonnan  
Elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman erillisinä syksyllä2021 
julkaistuissa painopistetaulukoissa  ”Elintarviketurvallisuuden” osassa on seuraavia kuntia 
koskevia toimenpiteitä.  
 

Valvontatulokset ohjaamaan valvontaa 

 Jäljitettävyys (Oiva-rivit 16.1 ja 16.9) 

 Lämpötilavalvonta (Oiva-rivit 6.2 ja 6.4) 

 

Valvojan työkalupakki 
Valvonnassa tarvittavan osaamisen kokoaminen valvojan työkalupakiksi, josta tieto on 
löydettävissä helposti ja ymmärrettävästi. 

 mm Kunnat Osallistuu koulutuksiin, hyödyntää työkaluja valvontakäytännöissään 
 

Kohteet valvonnan piiriin 
Kehitetään toimintatapoja, jotta saadaan sellaiset toimijat valvonnan piiriin, jotka sinne 
kuuluvat. 

 Ruokavirasto päättää yhteistyössä kuntien ja Avien kanssa, mitä 
keinovalikoimaehdotuksesta ryhdytään toteuttamaan ja tekee suunnitelman.  

 Kunnat jatkavat selvitystyötä, kuuluko toimijan olla elintarvikevalvonnan piirissä   
 

 
Petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä  

 Ruokavirasto koordinoi seurannan ja jatkotoimet 

 mm Kunnat toteuttaa painotettua valvontaa ja osallistuu jatkosuunnitteluun 
 

Pandemiavalmiuden kehittäminen - koronapandemian opit elintarvikevalvonnassa ja 
eläinlääkintähuollossa 

 mm kunnat ottavat käyttöön sovitut toimintatavat.  
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Käytettävissä olevat valtakunnalliset valvontaohjelmat 
 

Tätä suunnitelmaa päivitettäessä (lokakuu –joulukuu 2022) oli käytettävissä  
Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–
2024  sekä seuraavat toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat: 
 

o Elintarvikevalvonta 
- Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelman 

erilllisinä syksyllä 2022 julkaistut painopistetaulukot. 
- Elintarvikehuoneiston ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja 

elintarvikelainsäädännön mukaisen valvontatarpeen määrittäminen, 
Ruokaviraston ohje/versio: 1028/04.02.00.01/2022/5 
 

o Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2020–2024 
(elokuun 2022 versio) 

 
o Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2020–2024 (elokuun 

2022 versio) 
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Terveydensuojelun tarkastustiheys 
 

Terveydensuojelulain säännöllisen valvonnan valvontakohdetyypit, riskiluokka ja tarkastustiheys ja 
valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 mukaan (Päivitetty 2023 vuodelle) 
 

MAJOITUSTOIMINTAAN TARKOITETTU TILA 
  

TsL toimipaikka tai toiminto Vatin toimintatyypit Riskiluokka Tarkastustiheys 
/vuosi 

Hotelli, hostelli (retkeilymaja, 
retkeilyhotelli, kesähotelli ja muut 

vastaavat), huoneistohotelli, motelli ja 
matkustajakoti 

Hotelli 2-1 0,2 

Hostellit, kuten retkeilymajat, 
retkeilyhotellit, kesähotellit, 

huoneistohotellit, matkustajakoti / 
motelli, täysihoitola 

Lomakeskuksen ja leirintäalueen 
majoitushuoneisto 

Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit 2-1 0,2 

Majoituskasarmi Kasarmit 2-1 0,2 

Majoittumiseen tarjottu kalustettu 
huoneisto, loma-asunto tai tila 

(aamiaismajoitus siihen tarkoitetuissa 
tiloissa sekä asun-tola, yömaja, 

vastaanottokeskus sekä muut vastaavat) 

Aamiaismajoitus sekä majoitus 
maatilamatkailun yhteydessä; 

2-1  
0,2 

 
(0 

verkkoalustoilla 
tarjottava 

pienimuotoinen 
lyhytaikainen 

majoitustoiminta) 

Asuntolat, yömajat, pakolaisten 
vastaanottokeskukset 

Muu loma-asuntojen ammattimainen 
tarjoaminen 

Muu majoitustoiminta 
    

YLEISÖLLE AVOIN KUNTOSALI, LIIKUNTATILA, SAUNA, KYLPYLÄ, UIMAHALLI, MAAUIMALA JA UIMARANTA 

TsL toimipaikka tai toiminto Vatin toimintatyypit Riskiluokka Tarkastustiheys 
/vuosi 

Urheiluhalli tai jäähalli Yleinen liikuntatila 1 0,2 

Yleisölle avoin kuntosali tai liikuntatila, 
jossa on enemmän kuin yksi liikuntatila 

Yleinen liikuntatila 1 0,2 

Yleisölle avoin liikuntatila, jossa on 
korkeintaan yksi liikuntasali 

Yleinen liikuntatila 1 0,2 

Yleisölle avoin sauna (pääasiallinen 
käyttötarkoitus) 

Saunat 2 0,5 

Kylpylä, uimahalli, maauimala sekä 
uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 

76/160/ETY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/7/EY mukainen yleisölle 

avoin uimaranta (ns. EU-uimaranta) 

Yleiset uimarannat (EU-uimarannat), 
huomattava määrä uimareita päivässä 

2 1 

Yleiset altaat (kylpylä, uimahalli ja 
maauimala) 

3 1 

Muu yleisölle avoin uimaranta Pienet yleiset uimarannat 2 1 
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PÄIVÄKOTI JA LASTEN JA NUORTEN KOKOONTUMISEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISPAIKKA SEKÄ ESI- TAI 
PERUSOPETUSTA, AMMATILLISTA KOULUTUSTA, LUKIOKOULUTUSTA, KORKEAKOULUTUSTA, TAITEEN 
PERUSOPETUSTA TAI VAPAATA SIVISTYSTYÖTÄ JÄRJESTÄVÄ OPPILAITOS TAI SEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISPAIKKA 

TsL toimipaikka tai toiminto Vatin toimintatyypit Riskiluokka Tarkastustiheys 
/vuosi 

Päiväkoti Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, 
leikkitoiminta ja muu päivätoiminta 

2 0,3 

Ryhmäperhepäiväkoti siihen varatussa 
tilassa 

Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, 
leikkitoiminta ja muu päivätoiminta 

2 0,3 

Lasten ja nuorten kokoontumiseen 
liittyvä toiminnan järjestämispaikka 

Lasten ja nuorten kohteet: kerhotilat, 
nuorisotilat ja leirikeskukset, lasten 

iltapäiväkerhot 

2-1 0,25 

Esi- tai perusopetusta, ammatillista 
koulutusta, lukiopetusta ja 

korkeakoulutusta järjestävä oppilaitos 

Esiopetus, peruskoulu, lukio, 
ammattioppilaitos, korkeakoulu, muu 

aikuiskoulutus ja muut koulut ja 
oppilaitokset 

2 0,3 

Taiteen perusopetusta tai vapaata 
sivistystyötä järjestävä oppilaitos 

Esiopetus, peruskoulu, lukio, 
ammattioppilaitos, korkeakoulu, muu 

aikuiskoulutus ja muut koulut ja 
oppilaitokset 

2 0,3 

Opetuksen järjestämispaikka Esiopetus, peruskoulu, lukio, 
ammattioppilaitos, korkeakoulu, muu 

aikuiskoulutus ja muut koulut ja 
oppilaitokset 

2 0,3 

    

JATKUVAA HOITOA ANTAVA SOSIAALIHUOLLON TOIMINTAYKSIKKÖ 

TsL toimipaikka tai toiminto Vatin toimintatyypit Riskiluokka Tarkastustiheys 
/vuosi 

Tehostetun palveluasumisen yksikkö tai 
laitoshoitoa antava sosiaalihuollon 

yksikkö 

Vanhainkoti (laitoshuolto), vanhusten 
tehostetun palveluasumisen yksiköt 

(laitostyyppinen) 

2 0,3 

Kehitysvammalaitos, muu 
kehitysvammaisten yksikkö (tehostettu 

palveluasuminen), 

Muut yksiköt (mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujat; tehostettu 

palveluasuminen), 

Muut yksiköt 

Lastensuojelulaitos Lastenkodit, koulukodit ja nuorisokodit, 
ammatilliset perhekodit, muut 

lastensuojeluyksiköt, 

2 0,3 

Ensi- ja turvakoti Ensi- ja turvakodit, 
perhekuntoutusyksiköt, 

2 0,3 
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SOLARIUMPALVELU, IHOA RIKKOVA TOIMINTA JA ERITYISTÄ HYGIENIAA EDELLYTTÄVÄ KAUNEUSHOITOLA 

TsL toimipaikka tai toiminto Vatin toimintatyypit Riskiluokka Tarkastustiheys 
/vuosi 

Solariumpalvelu Solarium 2 0,2 

Ihoa rikkova toiminta Kosmetologiset huoneistot ja laitokset, 
tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely tai 

hoito 

2-1 0,25 

Erityistä hygieniaa edellyttävä 
kauneushoitola 

Kosmetologiset huoneistot ja laitokset, 
tatuointi ja lävistys, muu ihon käsittely tai 

hoito 

2-1 0,25 

    

TALOUSVETTÄ TOIMITTAVA LAITOS 

TsL toimipaikka tai toiminto Vatin toimintatyypit Riskiluokka Tarkastustiheys 
/vuosi 

18 §:n mukainen talousvettä toimittava 
laitos 

EU-raportoitava vedenjakelualue, 
vedentoimitus vähintään 1000 m3 

päivässä tai vähintään 5000 henkilölle 
(ominaisuustieto) 

3 1  
 (0,5 jos vain 

jakelua) 

18 a §:n mukainen talousvettä 
toimittava laitos, jonka toimittaman 

veden määrä on vähintään 10 
kuutiometriä vuorokaudessa tai 
vähintään 50 henkilön tarpeisiin 

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

(ominaisuustieto) 

3 1   
(0,5 jos vain 

jakelua) 

18 a §:n mukainen talousvettä 
toimittava laitos, jonka toimittaman 
veden määrä on vähemmän kuin 10 

kuutiometriä vuorokaudessa ja alle 50 
henkilön tarpeisiin 

Pieni vedenjakelu-alue, vedentoimitus < 
10 m3/vrk tai alle 50 henkilölle 

(ominaisuustieto) 

2 0,5  
 (0,3 jos vain 

jakelua) 

 

 

Terveydensuojelun valvonnan riskiluokat: 
Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua 
terveyshaittaa; esimerkiksi kun altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriöille, 
vaikutukset terveyteen ovat merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski). 
 
Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua 
terveyshaittaa, mutta terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä (keskisuuri riski) 
 
Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu 
terveyshaittaa (matala riski). 
 
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  

Tupakkalain tarkastustiheys                                                                                                                                           
 

 

Tupakkalain mukaisten säännöllisen valvonnan kohdetyypit ja tarkastustiheys valtakunnallisen 
valvontaohjelman 2020–2024 mukaan  
 

Tupakkalain mukainen kohdetyyppi 
Tarkastustiheys/ 

vuosi 

Tupakointikiellot ja 
-rajoitukset 

Ravintola tai muu ravitsemisliike, jossa on 
erillinen tupakointitila 

0,3 

Tupakkatuotteiden 
myynti, mainonta ja 

esilläpito 

Vähittäismyynti (myös tukkumyymälät, joissa 
on vähittäismyyntiä) 

0,5 

Tupakkatuotteiden 
tukkumyynti 

0,5 
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Elintarvikelain tarkastustiheys. 
Ohjeelliset tarkastustiheyssuositukset Ruokaviraston ohjeen ”Elintarvikehuoneiston ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja 
elintarvikelainsäädännön mukaisen valvontatarpeen määrittäminen” mukaan.  Ohje/versio 1028/04.02.00.01/2022/5 
 

Liite 4 osa 1 Rekisteröity elintarviketoiminta, joka ei kuulu säännöllisen valvonnan piiriin (riskiluokka 0)    
Riskiluokkaan 0 sisältyvä toiminta ja ensimmäinen tarkastus 

Toiminta  Tehdäänkö ensimmäinen tarkastus 

ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen?  

Pienimuotoinen elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu juomatarjoilun yhteydessä (esim. pubit). Myytävät/tarjoiltavat elintarvikkeet 

esim. napostelutuotteita (kuten sipsit ja pähkinät), jotka eivät edellytä kylmäsäilytystä, kuumennusta tai muuta valmistusta.   

Kyllä1  

Pienimuotoinen ravintolisien, painonhallintaan tarkoitettujen aterian- ja ruokavalionkorvikkeiden tai kliinisten ravintovalmisteiden 
myynti, jos toiminnassa ei ole omaa elintarvikkeiden valmistusta, valmistuttamista tai maahantuontia (sisämarkkinoilta tai 
kolmansista maista).   
  

Huom. Jos toiminnassa on elintarvikkeiden valmistusta, valmistuttamista tai maahantuontia, kuuluu toiminta säännöllisen 

valvonnan piiriin ja tarkastustiheyden määrittämiseen sovelletaan ohjeen liitettä 2.   

Kyllä2  

Lämpötilasäätelemätön kuljetus (pois lukien säiliökuljetukset), jos toimijalla on kuljetusvälineitä korkeintaan 10 kpl.   Kyllä3  

Poliisivankiloiden ruokahuolto.  Kyllä3  

Ruoka-aputoimijat, jotka jakavat helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai valmistavat ruokaa.  Kyllä4  

Ruoka-aputoimijat, jotka jakavat kuivatuotteita, kasviksia tai muita huoneenlämmössä säilyviä elintarvikkeita.  Ei4  

 
1. Kun tämä elintarvikkeiden (muun kuin alkoholin) myynti ja tarjoilu on riskeiltään ja määrältään vähäistä ja jää alle 15 000 €:n liikevaihtorajan.   
2. Pienimuotoisella myynnillä tarkoitetaan sitä, että toiminnan koko elintarvikemyynnin liikevaihto on alle 15 000 € tilikaudessa. Lisätietoa perusmaksun määräytymisestä löytyy 

Ruokaviraston ohjeesta 6490/04.02.00.01/2021 (Elintarvikelain mukaisen valvonnan perusmaksun periminen).   
3. Kun toiminta jää alle 15 000 €:n liikevaihtorajan, valvonnan perusmaksun maksamisvelvoitetta ei ole.   
4. Ruoka-aputoiminnalla ei ole valvonnan perusmaksua. 
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Liite 4 osa 2 Rekisteröidyn elintarviketoiminnan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset. 
 
Liite 4 osa 2  Taulukko 1 Elintarvikkeiden myynnin riskiluokituksen kokoluokat   

Kokoluokka 

Elintarvikkeiden myynti- 

pinta-ala [m2] 

 

Tuotevalikoiman laajuus verkkokaupassa tai muussa 

etämyynnissä 

Täyssäilykkeiden 

valmistusmäärä vuodessa [kg] 

Kokoluokka 1: esimerkiksi lähikaupat ja kioskit 
Enintään 200 

 
1–99 erilaista tuotetta Enintään 5000 

Kokoluokka 2: esimerkiksi marketit ja tavaratalot 201–1000 
100–999 erilaista tuotetta 

 
5001–10 000 

Kokoluokka 3: esimerkiksi super-/hypermarketit 

 
Yli 1000 Yli 1000 erilaista tuotetta Yli 10 000 

 
Liite 4 osa 2 Taulukko 2. Elintarvikkeiden myynnin riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset 

Toiminta  Kokoluokka 1  Kokoluokka 2  Kokoluokka 3  

Toiminta 1  

Myynnissä ei ole kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita (pl. pakattu jäätelö). Myynnissä voi olla 
valmistajan valmiiksi pakkaamia elintarvikkeita tai irtotuotteita (esim. leipä, hedelmät, 
vihannekset, irtokarkit, irtotee tms.).  

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi   

  

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 2  

Myynnissä on kylmäsäilytystä vaativia pakattuja elintarvikkeita, esimerkiksi:   

• Irtojäätelön myynti   

 Raakapakasteiden paistopistetoiminta  

 Salaattibaarit myymälöissä, kun ainesosia ei käsitellä (esim. pilkota tai marinoida), vaan 

ainesosat laitetaan suoraan myyntikalusteeseen.  

 

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3   

1 tarkastus/vuosi  
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Toiminta 3  

Esimerkiksi seuraava toiminta muun elintarvikkeiden myynnin ohessa:    

• Pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely (esim. siivutus, 

fileointi, paloittelu, marinointi) ja/tai valmistus (esim. kypsennys, kuumennus, savustus, 

salaattien valmistus tms.) palvelumyynnissä  

• Gluteenittomien ja/tai allergiaruokavaliotuotteiden valmistus, valmistuttaminen, 
myynti tai tarjoilu  

• Kohteella runsaasti omaa markkinointiaineistoa, esim. käytössä useita aktiivisesti 

päivitettyjä nettisivuja ja/tai some-kanavia, joiden valvontaan kuluu tavanomaista 

enemmän aikaa.  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3   

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi    

Toiminta 4  

Seuraava toiminta muun elintarvikkeiden myynnin ohessa:   

• Täyssäilykkeiden valmistus  

• Kylmäsavu- tai graavikalan tyhjiöpakkaus.  

Riskiluokka 3  

1 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 5  

3 tarkastusta/vuosi  

 

Rahtivalmistus (kuluttajan eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely)  
Jos rahtivalmistusta tehdään kuluttajan omista eläinperäisistä elintarvikkeista, tarkastetaan toiminta 0,5 kertaa vuodessa (riskiluokka 2). Rahtivalmistus on esimerkiksi 

sitä, kun yksityinen kuluttaja teettää elintarvikkeen käsittelyn, kuten palvauksen, omistamalleen eläinperäiselle elintarvikkeelle ja liha ei mene myyntiin, vaan 

yksityiseen omaan kulutukseen.   
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Liite 4 osa 2 Taulukko 3. Elintarvikkeiden tarjoilun riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset   

Toiminta  Kokoluokka 1  

Keskimääräinen 
annosmäärä/kk:  
1–1500 tai   
1–15 000 (suurkeittiöt)  

Kokoluokka 2  

Keskimääräinen 
annosmäärä/kk:   
1501–15 000 tai  
15 001–60 000 (suurkeittiöt)  

Kokoluokka 3  

Keskimääräinen 
annosmäärä/kk:   
Yli 15 000 tai   

yli 60 000 (suurkeittiöt)  

  

Toiminta 1  

Esimerkiksi pienimuotoinen kahvila- tai kioskitoiminta, jossa:   

• Ei-helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä  

• Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden vitriinimyyntiä  

• Raakapakasteleipomotuotteiden (esim. riisipiirakat, pasteijat, pullatuotteet) 
paistamista tarjolle osana muuta toimintaa  

• Pakatun jäätelön myyntiä osana muuta toimintaa  

• Valmiiden elintarvikkeiden (esim. hotdog, panini, lihapiirakka) kuumennusta 
asiakkaalle osana muuta toimintaa.   
  

Toimintaan ei kuulu ruoanvalmistusta.  

  

Huom. Suurkeittiötoiminta kuuluu aina toimintaluokkaan 2, 3 tai 4.  
 

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 2  

Helposti pilaantuvista elintarvikkeista vain valmiiksi prosessoitujen elintarvikkeiden 

käsittelyä. Valmiiksi prosessoidulla tarkoitetaan valmiiksi kypsennettyä helposti 

pilaantuvaa elintarviketta esim. grillimakkaraa tai jauhelihapihviä (mukaan lukien 

raakojen pakastepihvien paistaminen ilman lisäkäsittelyä). Toimintaan voi sisältyä 

ruoanvalmistusta valmiiksi prosessoiduista helposti pilaantuvista elintarvikkeista, 

kasvisten pilkkomista ja valmistusta, voileipien täyttämistä tai salaattien koostamista. 

Esimerkiksi:   

• Pizzeriat, joissa tarjoillaan pizzaa ja salaattia  

• Nakkikioskit  

• Pikaruokaravintolat  

• Kahvilat, joissa tarjoillaan keittolounasta  

• Salaatti- ja voileipätarjoilupaikat.   

  

Riskiluokka 1   

0,35 tarkastusta/vuosi  

  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  
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Suurkeittiö: tarjoilukeittiöt  

• Ei omaa ruoanvalmistusta  

• Valmiiksi kypsennetyn ruuan kuumentaminen, vähäinen aamu- tai välipalojen 
valmistus, kuten leipien koostaminen, puuron ja perunoiden keittäminen  

• Kiisselin valmistaminen ym. voi olla osana toimintaa.  
 

Toiminta 3  

Raakojen eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely (valmistus alusta asti), esimerkiksi:   

• Ruokaravintolat, joissa ruoanvalmistusta  

(esim. kypsennys, savustus tms.)  

• Pitopalvelutoiminta  

• Pizzeriat, joissa laajempaa ruoanvalmistusta, esimerkiksi kebabin kypsennystä.   
Gluteenittomien ja/tai allergiaruokavalio-tuotteiden valmistus, valmistuttaminen, 
myynti tai tarjoilu.  
  

Suurkeittiö: laitos- ja keskuskeittiöt  

• Valmistetaan ruokaa ja ruoka-annoksia  

• Ei ruoanvalmistusta riskiryhmille.    

 

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 4  

Ruoanvalmistusta riskiryhmille (päiväkoti-ikäiset lapset, vanhukset, sairaalapotilaat 
ym.), pois lukien tarjoilukeittiötoiminta, jossa vain vähäistä aamu- tai välipalojen 
valmistusta.    
  

Suurkeittiö: laitos- ja keskuskeittiöt  

• Esimerkiksi sairaalakeittiöt ja suurkeittiöt, jotka ovat hyväksyttyjä 
elintarvikehuoneistoja.   

  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/ vuosi  

Riskiluokka 5  

3 tarkastusta/vuosi  
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Taulukot 4 ja 5 koskevat elintarvikkeiden valmistusta ja säilytystä ennen vähittäismyyntiä. Taulukot 4 ja 5 koskevat seuraavia toimintaluokkia Vatissa: Vilja- ja kasvisala, Elintarvikkeiden 
valmistus ei liha/kala/maito/muna/vilja-kasvis. Valvontaviranomainen voi muuttaa Vatissa kohteen tarkastustiheyttä, jos Vatin automaattinen riskilaskenta ei vastaa 
toiminnan/valmistuksen todellista riskiä.   
 

Liite 4 osa 2 Taulukko 4. Elintarvikkeiden teollisen valmistuksen riskiluokituksen kokoluokat   

Kokoluokka  Tuotantomäärä [kg]  Tuotantomäärä [l]  Tuotevalikoiman laajuus ravintolisien valmistuksessa/ valmistuttamisessa  

Kokoluokka 1  Enintään 10 000   

  

Enintään 1 milj.  1–10 erilaista tuotetta  

Kokoluokka 2  10 001–100 000  1 000 001–10 milj.    

  

11–50 erilaista tuotetta  

Kokoluokka 3  100 001–1 milj.  10 000 001–100 milj.    

  

51–100 erilaista tuotetta  

Kokoluokka 4  Yli 1 milj.  Yli 100 milj.  Yli 100 erilaista tuotetta  

 

 

Liite 4 osa 2 Taulukko 5. Elintarvikkeiden teollisen valmistuksen riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset   

Toiminta  Kokoluokka 1  Kokoluokka 2  Kokoluokka 3  Kokoluokka 4   

Toiminta 1  

Toiminnan raaka-aineet tai valmiit tuotteet eivät edellytä 
lämpötilahallintaa. Tuotteiden koostumus tai pakkausmerkinnät eivät 
edellytä erityisosaamista.  
  

Vatissa esimerkiksi toimintatyyppi Pakkaamotoiminta ja kauppakunnostus.  
  

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 1 

 0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2  
0,5 tarkastusta/vuosi  
  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Toiminta 2  

Toiminnan raaka-aineet tai valmiit tuotteet eivät edellytä 
lämpötilahallintaa. Tuotteiden koostumus tai pakkausmerkinnät eivät 
edellytä erityisosaamista.    
  

Vatissa esimerkiksi toimintatyypit Myllytoiminta, Leipomotuotteiden 
valmistus, ei helposti pilaantuvia, Muiden viljatuotteiden valmistus ja 
Juomien valmistus.    
  

Riskiluokka 1 
0,35 tarkastusta/vuosi  
  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  
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Toiminta 3  

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden valmistus (edellyttää 
lämpötilahallintaa).   
  

Sellaisten elintarvikkeiden valmistus, joiden koostumus ja 
pakkausmerkintöjen hallinta ja valvonta vaatii erityisosaamista, esimerkiksi:  

• Gluteenittomat ja/tai allergiaruokavalio-tuotteet  

• Ravintolisät  

• Lisäaineiden, aromien ja entsyymien sekä niiden ja 
valmistusaineiden esiseosten valmistus ja käyttö  

• Vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydentäminen.  

 

Kohteella runsaasti omaa markkinointiaineistoa, esim. käytössä useita 
aktiivisesti päivitettyjä nettisivuja ja/tai some-kanavia, joiden valvontaan 
kuluu tavanomaista enemmän aikaa.   

 Esimerkiksi seuraavien tuotteiden valmistus:   

• Hillot, hyytelöt ja marmeladit  

• Kasvisöljyt ja margariinit  

• Täysmehut ja mehut  

• Kasvipohjaiset einekset ja ateriakomponentit  

• Makeiset • Hiiva.   

  

Vatissa esimerkiksi toimintatyypit Leipomotuotteiden valmistus, helposti 
pilaantuvia ja Yhdistelmätuotteiden valmistus.   

Riskiluokka 2  
0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 5  

3 tarkastusta/vuosi  
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Toiminta 4   

Sellaisenaan syötävien kuumentamattomien helposti pilaantuvien 
elintarvikkeiden valmistus (edellyttää lämpötilahallintaa, esim. salaatit, 
voileivät). Valmistusprosessin onnistuminen vaikuttaa lopputuotteen 
turvallisuuteen (esim. täyssäilykkeiden sterilisoinnissa F-arvon 
toteutuminen).   
  

Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistus (lastenruuat, 
äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet, ruokavalionkorvikkeet 
painonhallintaan, kliiniset ravintovalmisteet).   
  

Esimerkiksi seuraavien tuotteiden valmistus:   

• Täyssäilykkeet  

• Esikäsitellyt käyttövalmiit kasvikset  

• Hyönteistuotteet.   

 

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 5  

3 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6   

4 tarkastusta/vuosi  

 

 

Liite 4 osa 2 Taulukko 6. Elintarvikkeiden kuljetuksen, pakastamisen ja varastoinnin sekä kansallisten toiminnallisten helpotusten (lihan käsittely) 
riskiluokituksen kokoluokat  
 

Kokoluokka  Kuljetusvälineiden 
lkm  
Säiliöautokuljetus tai 
lämpötilasäädelty 
kuljetus  

Varastoitavat 
eläinperäiset 
elintarvikkeet  
[kg]  
Liha ja lihatuotteet, kala ja 
kalatuotteet, muut 
eläinperäiset 
elintarvikkeet  

Varastoitavat eläinperäiset 
elintarvikkeet  
[kg]  
Maito ja maitotuotteet, munat ja 
munatuotteet  

Elintarvikkeiden 
varastointipinta-
ala [m2]  

Siipikarjan teurastus ja 
käsittely tilalla sekä 
myynti [kg]  

Tarhatun kanin 
teurastus ja käsittely 
tilalla sekä myynti 
[kpl]  

Kokoluokka 1  1  1–10 000   1–10 000   Enintään 1000  Enintään 10 000  Enintään 5000   
  

Kokoluokka 2  2–10   10 001–1 milj.  Yli 10 000  1001–10 000  10 001–40 000  

  

5001–20 000   

Kokoluokka 3  Yli 10  yli 1 milj.   

  

  Yli 10 000      
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Liite 4 as 2 Taulukko 7. Elintarvikkeiden kuljetuksen, pakastamisen ja varastoinnin sekä kansallisten toiminnallisten helpotusten (lihan käsittely) 
riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset  

Toiminta  Kokoluokka 1  Kokoluokka 2  Kokoluokka 3  

Toiminta 1  

Toiminta pelkkää elintarvikkeiden varastointia, joka ei edellytä lämpötilahallintaa, tai elintarvikkeiden 
kuljetusta (säiliöautokuljetus tai lämpötilasäädelty kuljetus):  

• Ei muuta elintarviketoimintaa, mikä olisi toimintaluokkien 2, 3 tai 4 mukaista.   
  

Vatissa esimeriksi toimintatyyppi Muu elintarvikkeiden varastointi ja ominaisuus Jäähdyttämätön 

varastointi.   

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 2  

Elintarvikkeiden pakastaminen.   

  

Huom. Toimintatyypissä Elintarvikkeiden pakastaminen riskiluokka määräytyy varastointipinta-alan 
mukaan.   
  

Vatissa esimerkiksi seuraavat toimintatyypit:  

• Elintarvikkeiden pakastaminen  

• Muu elintarvikkeiden varastointi ja seuraavat ominaisuudet:   

• Jäähdytetty varastointi  

• Pakkasvarastointi.  

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Toiminta 3   

Siipikarjan ja tarhatun kanin teurastus ja käsittely tilalla sekä myynti (Elintarvikehygienia-asetuksen 

318/2021 32 § mukainen toiminta).   

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

  

Toiminta 4   

Elintarvikkeiden varastointi, joka edellyttää lämpötilahallintaa.  
   

Vatissa esimerkiksi toimintatyyppi Eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi ja ominaisuudet Liha- ja 

lihatuotteet ja Kala- ja kalatuotteet.    

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  
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Liite 4  osa 2 Taulukko 8. Elintarvikkeiden maahantuonnin (sisämarkkinat ja 3.maa) riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset 
 

Toiminta   Kokoluokka 1  

Vähäistä maahantuontia tai   
Ravintolisien tuotevalikoiman 

laajuus alle 50 erilaista tuotetta  

Kokoluokka 2  

Keskisuurta maahantuontia tai   
Ravintolisien tuotevalikoiman 

laajuus 51–100 erilaista 

tuotetta  

Kokoluokka 3  

Suurta maahantuontia tai   
Ravintolisien tuotevalikoiman 

laajuus yli 100 erilaista tuotetta  

Toiminta 1   

Elintarvikkeiden tuonti (riippumatta kohteen muista toimintatyypeistä 

esim. Elintarvikkeiden vähittäismyynti, Ravintolatoiminta).    

Riskiluokka 1  

0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Toiminta 2  

Sellaisten elintarvikkeiden tuonti, joiden koostumus ja 
pakkausmerkintöjen hallinta ja valvonta vaatii erityisosaamista 
(lisäaineet, aromit ja entsyymit sekä niiden ja valmistusaineiden 
esiseokset, ravintolisät, täydennetyt elintarvikkeet, gluteenittomat ja 
allergiaruokavalioon soveltuvat elintarvikkeet).  
  

Salmonellaerityistakuutuotteiden sisämarkkinakauppatuonti sellaisista 
maista, joille ei ole myönnetty salmonellaa koskevia erityistakuita.  
  

Kohteella runsaasti omaa markkinointiaineistoa, esim. käytössä useita 

aktiivisesti päivitettyjä  nettisivuja ja/tai some-kanavia, joiden 

valvontaan kuluu tavanomaista enemmän aikaa.  

Riskiluokka 2  

0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4   

2 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 3   

Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden tuonti (lastenruuat, 

äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet, painonhallintaan 

tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet, kliiniset ravintovalmisteet).   

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 5  

3 tarkastusta/vuosi  
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Elintarvikkeiden pakkaaminen, lämpötilasäätelemätön kuljetus, jäähileasemat, lahtivajat  

• Jos elintarvikkeiden pakkaustoiminnassa käsitellään vain ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kohde tarkastetaan 0,35 kertaa vuodessa (riskiluokka 1). Jos 

pakkaustoiminnassa käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kohde tarkastetaan kerran vuodessa (riskiluokka 3).   

• Jos elintarvikkeiden kuljetus ei edellytä kylmäkuljetusta (lämpötilasäätelemätön kuljetus) ja elintarvikkeet kuljetetaan kuormatilassa, vain sellaiset toimijat, joilla on yli 10 

kuljetusajoneuvoa, tarkastetaan säännöllisesti. Tällaisten kohteiden tarkastustiheys 0,35 kertaa vuodessa (riskiluokka 1).   

• Jäähileasemat tarkastetaan 0,35 kertaa vuodessa (riskiluokka 1).   

• Lahtivajat, luonnonvarainen riista (Elintarvikehygienia-asetuksen 318/2021 34 § mukainen toiminta) tarkastetaan 0,5 kertaa vuodessa (riskiluokka 2).   

 

 

 

Liite 4 Osa 3. Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset   
 

Liite 4 as 3 Taulukko 1. Liha-alan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset  

Toiminta  Kokoluokka 1  

Tuotanto enintään  

10 000 kg/vuosi  

  

Kokoluokka 2  

Tuotanto 10 001– 

100 000 kg/vuosi  

Kokoluokka 3  

Tuotanto 100 001– 

1 milj. kg/vuosi  

Kokoluokka 4  

Tuotanto 1 000 001– 

10 milj. kg/vuosi  

Kokoluokka 5  

Tuotanto yli 10 milj. 

kg/vuosi  

Toiminta 1  

Pakastaminen, suolien ja mahalaukkujen käsittely  

Riskiluokka 3*  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 2  

Leikkaaminen, jauhaminen, raakalihavalmisteiden ja 

mekaanisesti erotetun lihan valmistus  

Riskiluokka 3*  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6   

4 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 7  

6 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 8  

8 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 3  

Lihavalmisteiden valmistus, teurastaminen  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 7  

6 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 8  

8 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 9  

10 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 4  

Täyssäilykkeiden valmistus  

Riskiluokka 5   

3 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 7  

6 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 8  

8 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 9  

10 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 10  

12 tarkastusta/vuosi  

*Huom. Jos kohteen koko maahantuonnin laajuus on suurta ja lisäksi salmonellaerityistakuutuotteiden tuontia, toiminnan riskiluokka on 4 (2 tarkastusta vuodessa).   

Pienteurastamo, poroteurastamo tai riistankäsittelylaitos  
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Pienteurastamo, poroteurastamo tai riistankäsittelylaitos tarkastetaan 2–4 kertaa vuodessa, tarkastusaika noin 3–5 tuntia/tarkastus.   

  

Teurastamo  

Tarkastusaika teurastamoissa noin 3–5 tuntia/viikko.   

 

 

 

Liite 4 as 3 Taulukko 2. Kala-alan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset 
 

Toiminta  Kokoluokka 1  

Tuotanto enintään  

10 000 kg/vuosi  

Kokoluokka 2  

Tuotanto 10 001– 

100 000 kg/vuosi  

Kokoluokka 3  

Tuotanto 100 001– 

1 milj. kg/vuosi  

Kokoluokka 4  

Tuotanto 1 000 001– 

10 milj. kg/vuosi  

Kokoluokka 5  

Tuotanto yli 10 milj. 

kg/vuosi  

Toiminta 1  

Pakastaminen, kalan lajittelu  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

  

Toiminta 2  

Perkaaminen, fileointi, paloittelu, kalanlihan mekaaninen 
talteenotto  

Riskiluokka 3  

1 tarkastus/vuosi  

  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6   

4 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 7  

6 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 8  

8 tarkastusta/vuosi  

  

Toiminta 3  

Jalostettujen kalastustuotteiden valmistus  
  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 7   

6 tarkastusta/vuosi  

  

Riskiluokka 8  

8 tarkastusta/vuosi  

  

Riskiluokka 9  

10 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 4  

Kylmäsavu- tai graavikalan vakuumipakkaaminen, 
täyssäilykkeiden valmistus   
  

Riskiluokka 5  

3 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 7  

6 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 8  

8 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 9  

10 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 10  

12 tarkastusta/vuosi  

 
 
 
 
 
Liite 4 as 3 Taulukko 3. Muna-alan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset  
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Toiminta  Kokoluokka 1  

Tuotanto enintään  

10 000 kg/vuosi  

Kokoluokka 2  

Tuotanto 10 001–1 milj. 

kg/vuosi  

Kokoluokka 3  

Tuotanto 1 000 001– 

10 milj. kg/vuosi  

Kokoluokka 4  

Tuotanto yli 10 milj. 

kg/vuosi  

Toiminta 1  

Munien pakkaaminen  

  

Riskiluokka 3  

1 tarkastusta/vuosi  

  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Toiminta 2  

Munatuotteiden valmistus   

Riskiluokka 3  

1 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 4   

2 tarkastusta/vuosi  

  

Riskiluokka 5  

3 tarkastusta/vuosi   

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

 
Liite 4 as 3 Taulukko 4. Maitoalan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset  

Toiminta  Kokoluokka 1  

Tuotanto enintään 100 000 
kg/vuosi tai   
Raakamaidon käyttömäärä 

1–500000 l/vuosi 

(hyväksyntäpäätös)  

Kokoluokka 2  

Tuotanto yli 100 000 kg/vuosi tai  
Raakamaidon käyttömäärä  

500 001–2 milj. l/vuosi 

(hyväksyntäpäätös)  

Kokoluokka 3  

Raakamaidon käyttömäärä 

yli 2 milj. l/vuosi 

(hyväksyntäpäätös)  

Toiminta 1  

Maitotuotteiden valmistus, maitopohjaiset raaka-aineet (esim. juuston paloittelu, 
jäätelön valmistus, ei raakamaidon vastaanottoa)  

  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6   

4 tarkastusta/vuosi  

  

Toiminta 2  

Maitotuotteiden valmistus raakamaidosta  

  

Riskiluokka 4  

2 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 6  

4 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 7  

6 tarkastusta/vuosi  

Elintarvikevarastot ja suurkeittiöt, jotka ovat hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja  
Elintarvikevarastot, jotka ovat hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja (varastolaitokset), tarkastetaan toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen 1–4 kertaa vuodessa.   
  

Suurkeittiöt voivat usein olla liha- ja/tai kala-alan hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja, mutta tällaisten kohteiden riskiluokitukseen käytetään pääsääntöisesti ohjeen liitettä 2. 
Suurkeittiöiden riskiluokitusta on käsitelty tarkemmin liitteen 2 taulukossa 3.    

 
 
 



Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma 2020-2024.            Liite 4    14 / 15 

Liite 4 osa 4. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset  
 
Liite 4 as 4 Taulukko 1. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan riskiluokituksen kokoluokat  

Kokoluokka  Materiaalilaatujen 

lkm  

Vuosittainen 

tuotantomäärä 

[kpl]  

Vuosittainen 

tuotantomäärä 

[kg]  

Tuotanto- ja 

varastotilojen 

pinta-ala [m2]  

Henkilömäärä  Vuosittainen 

liikevaihto [€]  

Pieni tai keskisuuri kontaktimateriaalitoiminta  1–3  

  

Alle 100  Alle 10 000  Alle 100  Alle 15  Alle 2 milj.  

Suuri kontaktimateriaalitoiminta  4–8   

  

100–1000  10 000–1 milj.  100–500   15–100  2 milj.–10 milj.   

Erittäin suuri kontaktimateriaalitoiminta  Yli 8  

  

Yli 1000  Yli 1 milj.   Yli 500  Yli 100  Yli 10 milj.   

Kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokituksen kokoluokaksi valikoituu se luokka, jossa vähintään kolme ko. luokkaa kuvaavaa kriteeriä täyttyy. Jos missään luokassa ei täyty kolmea 
kriteeriä, kokoluokaksi valitaan se luokka, johon kohde kuuluu materiaalilaatujen määrän perusteella.    
  
Jos kyseessä on toimija, jolla ei ole tuotanto- tai varastotiloja, kokoluokka määritellään ilman tietoa tuotanto- ja varastotilojen pinta-alasta, pelkästään muiden kokoluokkaan 
vaikuttavien tietojen avulla. Tällainen toimija voi kuulua kaikkiin kolmeen riskiluokkaan.   

 
Liite 4 as 4 Taulukko 2. Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja tarkastustiheyssuositukset 

Toiminta  Kokoluokka 1  Kokoluokka 2  Kokoluokka 3  

Toiminta 1  
Sellaisten kontaktimateriaalien maahantuonti, tukkujakelu/markkinointi, jotka eivät ole tarkoitettu 
erityisesti pikkulapsille*  
  

Riskiluokka 1  
0,35 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 2   
0,5 tarkastusta/vuosi  

Riskiluokka 3  
1 tarkastus/vuosi  

Toiminta 2  
Kontaktimateriaalien valmistus/jatkojalostaminen.   
Sellaisten kontaktimateriaalien valmistus/jatkojalostaminen, maahantuonti tai tukkujakelu/markkinointi, 
jotka on tarkoitettu pikkulapsille (esim. tuttipullot, lastenruokapakkaukset).    
  

Riskiluokka 2   
0,5 tarkastusta/vuosi  
  

Riskiluokka 3   
1 tarkastus/vuosi  

Riskiluokka 3  
1 tarkastus/vuosi  

*Jos kontaktimateriaalikohteen valikoimiin kuuluu pikkulapsille tarkoitettuja kontaktimateriaaleja, kohde ei voi koskaan kuulua toimintaluokkaan 1. 
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Helpotukset säännölliseen valvontaan vähäisiä riskejä sisältävälle ja pienimuotoiselle toiminnalle  
  
Elintarvikelaki 297/2021 mahdollistaa helpotuksen, että valvontakohteissa, joissa riskit ovat vähäiset ja lisäksi toiminta on hyvin pienimuotoista, ei tarvitse tehdä säännöllistä valvontaa.   
Jos kontaktimateriaalitoiminta kuuluu kokoluokkaan 1 kaikkien kokoluokkaan kuuluvien kriteerien osalta ja lisäksi toiminnan liikevaihto on alle 15 000 € vuodessa, tarkastus tehdään 
toiminnan aloittamisilmoituksen jälkeen kerran. Sen jälkeen säännöllistä valvontaa ei tarvitse tehdä, jos toiminnassa on vain vähäisiä riskejä. Huom. Valvontaa tulee kuitenkin aina 
tehdä tarvittaessa, esim. valitusten yhteydessä, ja tiedottamisesta ja ohjeistuksesta kohteisiin, joihin ei kohdisteta säännöllistä valvontaa, tulee huolehtia.   
  
Kontaktimateriaalitoiminnassa vähäisen riskin kohteeksi ei voida katsoa toimintaa, jossa:    
• Tuodaan kontaktimateriaaleja maahan kolmansista maista tai   
• Toimintaan kuuluu painamista painoväreillä.   
Tämä tarkoittaa sitä, että edellä esitetyissä kohteissa ei voida soveltaa lain mahdollistavia helpotuksia, vaikka liikevaihto olisi alle 15 000 € vuodessa.   
Riskiluokkaan 1 kuuluvissa yrityksissä, joiden liikevaihto on yli 15 000 €, tehdään säännöllistä valvontaa noudattaen Vatista tulevaa tarkastustiheyttä.  
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TARKASTUSSUUNNITELMA 2023 

 Valvontakohdetoimintoja Tarkastettavat kohteet  Tarkastukset 

 [kpl]  [kpl]  [kpl] 

Terveydensuojelulaki       

Talousveden jakelu ja käyttö       

Vedenjakelualue, yli 5000 henkeä tai 1000m3/d 1 1 1 

Vedenjakelualue, 50 - 5000 henkeä tai 10 - 1000m3/d 38 30 30 

Vedenjakelualue, alle 50 henkeä ja 10 m3/d 13 5 5 

Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot       

Lasten ja nuorten kohteet: Kerhotilat, nuorisotilat, lasten iltapäiväkerhot, lasten sisäleikkipuistot 18 14 14 

Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset       

Esiopetus 15 15 15 

Peruskoulu 15 14 14 

Lukio 5 4 4 

Ammattioppilaitos 2 2 2 

Korkeakoulu 1 0 0 

Muut koulut ja oppilaitokset 2 2 2 

Majoitustoiminta, majoitushuoneistot       

Hotellit 5 0 0 

Leirikeskukset, lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit 10 2 2 

Aamiaismajoitus, majoitus maatilamatkailun yhteydessä 10 7 7 

Hostellit, retkeily-, kesä- ja huoneistohotellit, matkustajakoti ym 5 2 2 

Asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset  1 0 0 

Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset       

Kosmetologiset huoneistot ja laitokset 13 9 9 

Tatuointi ja lävistys 2 1 1 

Solarium 2 2 2 

Sosiaalihuollon palvelut       

Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti 25 16 16 

Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt  (laitostyyppinen) 22 12 12 

Kehitysvammalaitos, muu kehitysvammaisten yksikkö (tehostettu palveluasuminen) 7 4 4 

Muut yksiköt (mielenterveys- ja päihdekuntoutujat; tehostettu palveluasuminen) 3 2 2 

Liikunta ja virkistystoiminta       

Yleinen liikuntatila 18 9 9 

Yleiset altaat (uimahalli, kylpylä tai uima-allas) 5 5 5 

Pienet yleiset Uimarannat 17 17 17 
Yhteensä terveydensuojelulaki 255 175 175 



Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma 2020-2024 TARKASTUSSUUNNITELMA       LIITE 6  

sivu 2/3 

 Valvontakohdetoimintoja Tarkastettavat kohteet  Tarkastukset 

 [kpl]  [kpl]  [kpl] 

Elintarvikelaki        

Alkutuotanto     

Maidontuotanto 135 26 26 

Puutarhaviljely, avomaa 1 0 0 

Puutarhaviljely, kasvihuone  1 0 0 

Vesiviljely 2 0 0 

Kalastus 14 0 0 

Munantuotanto                                                             8 3 3 

Liha-ala (hyväksymistä edellyttämä toiminta)       

Jauhelihan valmistus 1 1 2 

Leikkaamo 1 1 2 

Kala-ala (hyväksymistä edellyttämä toiminta)       

Kalajalosteiden valmistus 1 1 2 

Tuoreiden kalastustuotteiden käsittely 5 5 6 

Maito-ala (hyväksymistä edellyttämä toiminta)       

Jäätelön valmistus 1 1 1 

Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen       

Eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi 1 1 1 

Muu elintarvikkeiden varastointi 2 1 1 

Elintarvikkeiden pakkaaminen 2 1 1 

Kansalliset toiminnalliset helpotukset       

Lihan käsittely                                                                       7 5 5 

Elintarvikkeiden valmistus (muut kuin maito, liha, kala, muna, vilja-kasvis)       

Makeisten valmistus 1 1 1 

Muu valmistus (esim. kahvinpaahto) 1 1 1 

Vilja- ja kasvisala       

Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus                             3 2 2 

Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia tuotteita 4 0 0 

Leipomotuotteiden valmistus, EI helposti pilaantuvia tuotteita                                   4 1 1 

Elintarvikkeiden kuljetukset       

Elintarvikkeiden kuljetus 1 0 0 

Elintarvikkeiden kuljetus jäähdytettynä 3 0 0 

  



Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma 2020-2024 TARKASTUSSUUNNITELMA       LIITE 6  

sivu 3/3 

 

 Valvontakohdetoimintoja Tarkastettavat kohteet  Tarkastukset 

 [kpl]  [kpl]  [kpl] 

Elintarvikelaki JATKUU       

Elintarvikkeiden tarjoilu       

Grilli- ja pikaruokatoiminta 15 7 7 

Kahvilatoiminta                                                     16 11 11 

Ravintolatoiminta                                                  40 26 26 

Suurtalous, keskuskeittiö ja pitopalvelu  16 15 15 

Suurtalous, laitoskeittiö                                         20 14 14 

Suurtalous, tarjoilukeittiö                            44 24 24 

Elintarvikkeiden myynti       

Elintarvikkeiden vähittäismyynti                       73 45 45 

Vienti ja tuonti       

Elintarvikkeiden maastavienti 1 1 1 

Elintarvikekontaktimateriaalit       

Jakelu ja markkinointi 3 2 2 

Maahantuonti 2 2 2 

Valmistus ja jatkojalostus 1 1 1 

Yhteensä elintarvikelaki 430 199 203 

 
 

     

Tupakkalaki       

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja muu luovutus       

Vähittäismyynti 45 21 21 

Lääkelaki       

Nikotiinituotteiden vähittäismyynti 24 11 11 
      

Yhteensä tupakkalaki ja nikotiinituotteet 69 32 32 

 
 
 
 

     

Yhteensä 754 408 410 
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Näytteenottosuunnitelma 2023 

 

 

ELINTARVIKEVALVONNAN NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA 2023 
(Valvontakohteen maksamat näytteet ks kpl 7.) 

TOIMINTATYYPPI NÄYTETYYPPI 

KOHTEIDEN MÄÄRÄ, 
josta näytteitä 
otetaan ANALYYSIT / Analyysipaketti 

Tuoreiden kalastustuotteiden käsittely Elintarvikenäyte 0-5 Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

Puhtausnäyte 0-5 Kokonaispesäkeluku (ATP) ja/tai 
Aerobiset mikro-organismit ja 
Listeria monocytogenes 

Jää 0-3 koliformiset bakteerit, pesäkkeiden 
lukumäärä 22 °C 

Kalajalosteiden valmistus Elintarvikenäyte 

0-5 

Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

Puhtausnäyte 0-5 Kokonaispesäkeluku (ATP) ja/tai 
Aerobiset mikro-organismit ja 
Listeria monocytogenes 

Jää 0-2 koliformiset bakteerit, pesäkkeiden 
lukumäärä 22 °C 

Liha-ala: leikkaamo, kypsien lihavalmisteiden- 
ja raakojen lihavalmisteiden ja jauhelihan 
valmistus 

Elintarvikenäyte 0-5 Mikrobikriteeriasetuksen 
mukaisesti näytteen laadun 
mukaan määräytyvät tutkittavat 
analyysit 

Puhtausnäyte 0-5 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

Jäätelön valmistus Elintarvikenäyte 0-2 Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

Puhtausnäyte 0-2 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

Suurtalous, laitos- ja keskuskeittiötoiminta Puhtausnäyte 0 -20 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

Elintarvikenäyte 0-5 Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

Ravintolatoiminta Puhtausnäyte 0-15 
Kokonaispesäkeluku (ATP) 

Elintarvikenäyte 

0-5 

Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

Kahvila Puhtausnäyte  0-15 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

Elintarvikenäyte 0-5 Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 
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ELINTARVIKEVALVONNAN NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA 2022, JATKUU 

(Valvontakohteen maksamat näytteet ks kpl 7.) 

TOIMINTATYYPPI NÄYTETYYPPI 

KOHTEIDEN MÄÄRÄ, 
josta näytteitä 
otetaan ANALYYSIT / Analyysipaketti 

Grilli- ja pikaruokatoiminta Puhtausnäyte 0-15 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

 

Elintarvikenäyte 0-3 Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

Leipomotoiminta (Ruoka- ja kahvileipien 
valmistus + leipomotuotteet) 

Puhtausnäyte  0-10 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

 

Elintarvikenäyte 0-3 Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

Elintarvikkeiden vähittäismyynti Puhtausnäyte 0-20 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

Elintarvikenäyte 0 - 10  Mikrobikriteeriasetuksen tai 
elintarvikkeen riskien mukaisesti 
näytteen laadun mukaan 
määräytyvät tutkittavat analyysit 

 
 

Muut näytteet 2023    

TOIMINTATYYPPI NÄYTETYYPPI NÄYTTEIDEN MÄÄRÄ ANALYYSIT 

Vesilaitokset  Vesinäyte  
Laitoskohtaiset 
näytteenottosuunnitelmat  

Näytteenottosuunnitelman 
mukaisesti  

Elintarvikehuoneisto jolla oma kaivo tai 
vesilähde  Vesinäyte 1/vuosi - joka 3.vuosi 

STMA 401/2001 eli ns 
”pikkuvesiasetuksen” 
mukaan  (ei liittynyt vesijohtoverkoon) 

Uimarannat  
Vesinäyte  

Näytteenottosuunnitelman 
mukaan 

Suolistoperäiset 
enterokokit, E. coli Avantouintipaikat 

Uimahallit ja kylpylät 
Vesinäyte  

Laitoskohtaiset 
näytteenottosuunnitelmat  

Näytteenottosuunnitelman 
mukaan  

Puhtausnäyte  0-30 Kokonaispesäkeluku (ATP) 

 


