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1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTA-

SUUNNITELMA 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on yksilöön, väestöön, eläimiin ja elinympäristöön kohdis-

tuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Toiminnallamme on tärkeä 

kansanterveydellinen merkitys. Voimme puhua yhdestä yhteisestä terveydestä (One Health). Tämä 

tarkoittaa sitä, että ihmisten, eläinten ja ympäristön terveydet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. 

Kun vaikutamme johonkin osa-alueeseen, tällä on vaikutuksia kaikkiin muihin. 

Tehtävämme vaativat sekä terveysvaikutusten syntymekanismien ymmärtämistä että niihin vaikut-

tavien tekijöiden monipuolista asiantuntemusta. Meillä ympäristöterveydenhuollossa työskentele-

vät yhdessä elintarvikevalvonnan ja -turvallisuuden, terveydensuojelun sekä eläinlääkintähuollon 

ammattilaiset. 

Terveydenhuollon kuormitusta ja sairauksien aiheuttamia poissaoloja työstä vähennämme huomat-

tavasti, kun ehkäisemme epidemioita ja pystymme rajaamaan ja katkaisemaan ne tehokkaasti. 

Myös monien kroonisten sairauksien (esim. tupakoinnista, radonista ja sisäilmaongelmista aiheutu-

via) esiintymiseen voimme vaikuttaa työmme avulla. Tavoitteenamme ovat terveet eläimet, jotka 

ovat turvallisen elintarvikeketjun edellytys. Eläintautiepidemia voi puhjetessaan aiheuttaa myös 

mittavia kansantaloudellisia seurauksia. Epidemialla voi olla kauaskantoiset ja rajoittavat vaikutuk-

set esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden ja eläinten vientiin vielä vuosia epidemian jälkeen.  

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllisesti ympäristöterveydenhuoltoa koskeva suunnitelma si-

ten, että valvonta on laadukasta ja terveyshaittoja ehkäisevää. Tämä suunnitelma koostuu tervey-

densuojelu-, elintarvike- ja tupakkalain mukaisista suunnitelmista sekä eläinlääkintähuollon suunni-

telmasta, joka on erillisenä liitteenä (liite 1). 

Kunnan suunnitelmassa otetaan huomioon valtakunnallinen keskusvirastojen yhteinen valvonta-

suunnitelma sekä toimialakohtaiset suunnitelmat:  

 

Valtakunnallinen yhteinen valvontasuunnitelma ohjelmakaudelle 2020-2024  

 

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021–2024 

Osa 1: Virallinen valvonta Suomessa ja sen strategiset tavoitteet 

Osa 2: Toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi – valvonnan painopisteet 

Osa 3: Elintarviketurvallisuus, rehut ja luonnonmukainen tuotanto 

Osa 4: Eläinten terveys ja hyvinvointi 

Osa 5: Kasvintuotanto 

 

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2020–2024, päivitys vuosille 2021-

2024 

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2020–2024 

https://www.valvira.fi/documents/14444/261236/Ymparistoterveydenhuollon_valvontaohjelma_2020_2024.pdf/6e1b09c4-c935-6482-059a-035ac95aaa22?t=1568015396747
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/elintarvikeketjun-monivuotinen-kansallinen-valvontasuunnitelma-2021-2024-osa-1/Osa1/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/elintarvikeketjun-monivuotinen-kansallinen-valvontasuunnitelma-2021-2024-osa-2/Osa2/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/elintarvikeketjun-monivuotinen-kansallinen-valvontasuunnitelma-2021-2024-osa-3/osa3/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/elintarvikeketjun-monivuotinen-kansallinen-valvontasuunnitelma-2021-2024-osa-4/Osa4/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/elintarvikeketjun-monivuotinen-kansallinen-valvontasuunnitelma-2021-2024-osa-5/Osa5/
https://www.valvira.fi/documents/14444/261236/Terveydensuojelun_valvontaohjelma_paivitys_2021.pdf/452a32ec-58b6-4f68-0137-f8ebfc2d9cbd?t=1602237681351
https://www.valvira.fi/documents/14444/261236/Terveydensuojelun_valvontaohjelma_paivitys_2021.pdf/452a32ec-58b6-4f68-0137-f8ebfc2d9cbd?t=1602237681351
https://www.valvira.fi/documents/14444/248380/Tupakkalain_valvontaohjelma_2020_2024.pdf/b8146b38-e53c-5761-fb5b-98789b6fc796?t=1568014485352


 

 

 

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2022 

 

 

Yhteisen valvontasuunnitelman ohjelmakauden 2020–2024 teemana ovat yhdenmukainen val-

vonta ja yhteistyö. Jyväskylän seudun ympäristöterveyden suunnitelmassa teemat on huomioitu 

koko toimintamme osalta. Yhteistyön osalta edistämme erityisesti Keski-Suomen ympäristötervey-

denhuollon valvontayksiköiden välistä yhteistoimintaa. Painotamme tässä yhteistyössä valvonta-

eläinlääkäreiden välistä ja varautumiseen liittyvää yhteistyötä sekä teemme ohjelmakaudella mah-

dollisuuksien mukaan yhteisiä valvontaprojekteja. Yhdenmukaisen valvonnan saavuttamiseksi pa-

nostamme edelleen myös laatutyöhön. Uusien työntekijöiden laadukas perehdytys on osa tätä 

ajattelua. 

Ympäristöterveydenhuollon laatua voidaan parantaa myös seuraamalla tavoitteiden toteutumista 

oikeanlaisilla mittareilla. Menneisyyttä kuvaavien mittareiden rinnalle laadimme ja kehitämme oh-

jelmakaudella myös tulevaisuuteen luotaavia monipuolisia mittareita.  

Vuonna 2022 talousarvioon sidotut mittarimme ovat: 

• Suunnitelmallisten tarkastusten lukumäärä, tavoite 100 % suunnitellusta  

• Kunnaneläinlääkäreiden terveydenhuoltokäyntien lukumäärä, tavoite 170 kappaletta 

• Kunnaneläinlääkäreiden pieneläinpotilaskäyntien lukumäärä, tavoite 4300 kappaletta. 

Talousarvioon sidottujen mittareiden lisäksi seuraamme ohjelmakaudella ainakin asiakastyytyväi-

syyttä ja työtyytyväisyyttämme kyselyjen avulla. Viestinnän osalta mittaamme nettisivujemme kä-

vijämäärää. Jyväskylän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. 

Strategian mukaan Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä. Visiona on olla kasvava ja kansainvälisesti 

arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Arvot ovat vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoi-

muus. Jyväskylän seudun ympäristöterveys toimii näiden arvojen mukaisesti ja pyrkii ennakkoluu-

lottomasti ottamaan käyttöön uusia toimintamuotoja ja -tapoja, jotta olisimme strategian mukai-

sesti rohkeasti aikaansa edellä oleva ympäristöterveydenhuollon yksikkö. 

 

Strategian neljä kärkeä ovat: 

1. Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 

2. Raikas ja kasvava elinvoima 

3. Resurssien viisas käyttö 

4. Liikuntapääkaupunki 

Nämä neljä kärkeä ohjaavat myös osaltaan toimintaamme ja olemme niihin sitoutuneet. 

Jyväskylän kaupungin strategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Tavoiteaikataulun mukaan kau-

punkistrategian päivitys hyväksytään kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä. 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/eho/eho-2015-2022/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/oppaat/eho/eho-2015-2022/


 

 

Jyväskylän seudun ympäristöterveyden omat erityiset painopistealueet suunnitelmakaudella ovat 

riskinarviointi ja sen kehittäminen, viestintä, sidosryhmäyhteistyö sekä varautumisasiat. Näihin asi-

oihin kohdennamme myös resursseja siten, että niiden kehittäminen on mahdollista.  

Vuonna 2022 edistämme toiminnassamme myös valtioneuvoston Terveet tilat 2028-tavoitetta ter-

vehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kun-

toutusta. Pyrimme edistämään toiminta-alueellaan myös kiinteistönhuoltoon kehitettävää Terveet 

tilat -toimintamallia, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa ra-

kennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioi-

daan säännöllisesti. Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 tavoitteet ovat myös Jyväskylän kaupun-

ginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisia edistäen erityisesti asukkaiden hyvinvoin-

tia. 

Olemme mukana Jyväskylän kaupungin RATKISS- ryhmässä, jonka tavoitteena on rakentaa kaupun-

gin toimialoille yhtenäinen ja yritysmyönteinen toiminta- ja asiakaspalvelun kulttuuri, jolla voidaan 

tuottaa yrityksille lisäarvoa ja rakentaa Jyväskylälle vahvaa kilpailuetua. 

Ympäristöterveydenhuollon valvonta on laaja käsite, joka on tarkastusten ja näytteenottojen li-

säksi paljon muutakin. Pyrkimyksemme on kehittää näitä valvonnan kaikkia osa-alueita ja lisätä 

alueen toimijoiden ja asukkaiden tietämystä ympäristöterveydestä ja toimintamme laaja-alaisista 

vaikutuksista. 

 

2 YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTAYKSIKKÖ  

2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET TOIMINNASSA 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen ( = Jyväskylän seudun 

ympäristöterveys) ovat kuuluneet vuoden 2021 alusta alkaen Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Lu-

hanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski. Alue on maantieteellisesti ja 

toiminnallisesti monimuotoinen ja sisältää sekä tiiviisti rakennettua kaupunkialuetta että maaseu-

tua. Asukkaita alueella on noin 200 000.    

Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen toimialuee-

seen Rakentaminen ja ympäristö-palvelualueelle. Toiminnan järjestämisestä vastaa Jyväskylän kau-

pungin ympäristöterveyslautakunta, jossa on edustajat yhteistoiminta-alueen kunnista. 

Teemme tiivistä yhteistyötä jokaisen yhteistoiminta-alueemme kunnan kanssa. Yhteistyötahoja 

kunnissa ovat mm. terveydenhuolto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, kuntien tilapalve-

lut/tekniset toimet, pelastustoimi sekä vesilaitokset. Varautumisen osalta yhteistyön tekeminen 



 

 

laaja-alaisesti on erityisen tärkeää.  Yhteistyön sujuvuus hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 

v.2023 on tärkeää varmistaa jo etukäteen. 

Aluehallintovirasto, ELY-keskus, Ruokavirasto ja Valvira ovat keskeisimmät viranomaisyhteistyöta-

homme. Lisäksi erityisesti eläinsuojelun osa-alueella poliisi on tärkeä yhteistyötaho.  

Yhteistyötä teemme myös paikallisesti Keski-Suomen muiden ympäristöterveydenhuollon valvon-

tayksikköjen kesken.  

Toimintaympäristöömme kuuluvat koko valvonta-alueellamme sijaitsevat valvontakohteet, asiak-

kaiden tilat sekä kaikki muutkin paikat, joissa työtämme teemme. Toimistomme sijaitsee Jyväsky-

lässä Hannikaisenkadulla (Rakentajantalo) ja eläinlääkäreiden toimipisteet ovat Hankasalmella, 

Joutsassa, Muuramessa, Palokassa ja Petäjävedellä.  

Tartuntatautilakia on uudistettu koronaepidemian taltuttamiseksi. Tämä muutos on tuonut ympä-

ristöterveydelle lisää tehtäviä. Varaudumme siihen, että myös vuonna 2022 teemme tartuntatauti-

lain mukaisia tarkastuksia. Pääasiassa tartuntatautilain mukaiset tarkastukset tehdään muun sään-

nöllisen valvonnan yhteydessä, lisäksi ohjausta ja neuvontaa annetaan asukkailta tulleiden ilmian-

tojen perusteella. 

2.2 SÄHKÖISET TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA ETÄTOIMISTOT 

Toimintaympäristönämme ovat myös erilaiset sähköiset ympäristöt kuten kaupungin intra, keskus-

virastojen extranetit sekä Microsoft O365, joka toimii jokapäiväisenä työn tekemisen paikkana. 

O365-ympäristössä toimimme myös asiakkaiden kanssa. 

O365-ympäristön ja muiden sähköisten välineiden rooli on koronaepidemian aikana kasvanut yksi-

kössämme ja niiden käyttö on vakiintunut osaksi normaalia työarkea. Praktikkokunnaneläinlääkä-

reitä lukuun ottamatta hoidamme suuren osan työstämme kotitoimistoista tai muista etätyöpai-

koista käsin. 

2.3 YKSIKÖN RESURSSIT JA NIIDEN JAKAUTUMINEN VUONNA 2022 

Yksikön käytettävissä olevat resurssit ja niiden jakautuminen vuonna 2022 on esitetty taulukossa 

1. Virkojen lukumäärä ei täysin vastaa henkilötyövuosia johtuen mm. virkavapauksista ja sijaisten 

rekrytointihaasteista erityisesti eläinlääkinnässä. 

Kunnaneläinlääkäriresurssin osalta Äänekosken praktiikkatyön osalta on solmittu sopimus Laukaan 

kunnan kanssa Äänekosken kaupungin eläinlääkäripalvelujen virka-aikaisten tehtävien antamisesta 

virkavastuulla Laukaan kunnalle.  Uusi valvontaeläinlääkärin virka on perustettu ja täytetty yhteis-

toiminta-alueelle vuonna 2021. Asiaa on kuvattu tarkemmin eläinlääkintähuollon suunnitelmassa 

(liite). 



 

 

 

 

 

Taulukko 1. Yksikön resurssit 

 Kokoaikaisten virko-

jen/toimien lkm 

Arvioidut käytettävissä olevat henkilötyö-

vuodet 

Ympäristöterveyspäällikkö 1,0 1,0 

Hygieenikkoeläinlääkäri 1,0 1,0 

Valvontaeläinlääkäri 2,0 2,0 

Kunnaneläinlääkäri (praktikko) 7,0  6,5 

Johtava ympäristöterveystar-

kastaja 

2,0 1,8 

Ympäristöterveystarkastaja 15,43 15,43 

Yhteensä  28,43 27,73 

 

 

2.2.1 RISKINARVIOINTI JA VALVONNAN TEHOKAS KOHDENTAMINEN 

Valvontakohteiden riskinarvioinnissa käytämme perusteena Ruokaviraston ja Valviran ohjeita. Läh-

tökohtaisesti käytämme valtakunnallisten ohjeiden tarkastustiheyksiä suunnitelmallisten tarkastus-

ten osalta. Kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella laskemme tarkastustiheyttä kohteissa, 

joissa on tarkastuksen yhteydessä todettu asioiden olevan kunnossa ja toiminnan riskien hallinta on 

hoidettu hyvin. Mikäli toiminnassa on puutteita, tarkastustiheyttä on mahdollista myös nostaa. Yk-

sikköön on laadittu sisäinen ohje elintarvikevalvonnan tarkastustiheyden nostamisesta ja laskemi-

sesta täydentämään Ruokaviraston ohjetta.  

Valvontakohteiden lukumäärä toimintaluokittain ja suunnitellut tarkastusmäärät on lueteltu liit-

teessä 2. Toimintaluokkien alla on lueteltu ne toimintatyypit, jotka on kirjattu tiedonhallintajärjes-

telmään. Eri toimintatyyppien tarkastustiheydet eroavat keskenään myös saman toimintaluokan si-

sällä. 

Valvontakauden yksi painopistealueemme on riskinarvioinnin kehittäminen. Tämä tarkoittaa yhden-

mukaista ja selkeää ohjeistusta ja toteutusta koko valvontakentässämme.   



 

 

2.2.2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ  

Tarkastusten sisältö määritellään tarkemmin Ruokaviraston ja Valviran laatimissa toimialakohtai-

sissa suunnitelmissa sekä ohjeissa, joita noudatamme soveltuvin osin. Tarvittaessa laadimme omia 

ohjeita täydentämään keskusvirastojen ohjeistusta. Tarkastukseen kuuluvat tarkastukseen valmis-

tautuminen, keskimääräinen matka-aika, tarkastus ja.  tarkastuskertomuksen kirjoittaminen sekä 

valvontakohderekisterin ylläpito.  

2.4 KOULUTUS 

Laadimme koulutussuunnitelman vuosittain, jolloin valitsemme sopivat painopistealueet yksikön 

kouluttautumistarpeille. Asiakas on aina toimintamme keskiössä ja siten myös osaamisen kehittä-

misessä pyrimme asiakkaan palvelun parantamiseen. Suunnitelmassamme otamme huomioon 

myös pidemmän aikavälin tarpeet ja kaupunkistrategian tukemisen hankkimalla sellaista osaamista, 

jota voidaan hyödyntää strategian toteuttamisessa (kuva 1). Vuoden 2022 koulutussuunnitelman 

pääpainopistealueet ovat samat kuin vuonna 2021. 

 
Kuva 1. Koulutussuunnitelma 

Yksikkömme yhteiset tarpeet on valittu sen mukaan, missä koemme yksikössämme olevan tarvetta 

osaamisen kehittämiselle. Yksilöiden osaamisen tarve nousee esille vuosittaisissa esihenkilön ja 



 

 

työntekijän välisissä osaamiskeskusteluissa, ja pyrimme huomioimaan ne koulutussuunnittelussa 

mahdollisuuksien mukaan. 

Koulutusten toteuman seurannan teemme SAP-järjestelmän kautta, jonne kirjaamme kaikki koulu-

tustapahtumat. Koulutuksiin hakeutuessamme selvitämme aina etäosallistumisen mahdollisuudet 

ja kaikista koulutustilaisuuksista pidämme yksikön sisäisen palautetilaisuuden, jossa jaamme tiedon 

muillekin kuin koulutukseen osallistuneille. Koulutukseen olemme varanneet erillisen määrärahan 

talousarviossa. 

Ruokaviraston viranomaisille tarkoitetussa Pikantti-ekstranetissä on useita valvontaverkostojen työ-

tiloja. Kuhunkin valvontaverkostoon on liittynyt meiltä vähintään yksi tarkastaja sen perusteella 

mikä on ammattiosaamisen yhteinen tai yksilön oma tarve. Valvontaverkostossa ylläpidetään kysei-

seen valvonnan erikoisosaamiseen liittyvää ajantasaista tietoa ja pidetään mm. koulutustilaisuuksia.  

Ruokavirasto järjestää etäyhteydellä Kysy VATIsta koulutustilaisuuksia. Ennalta ilmoitetun aiheen 

perusteella niihin osallistuu meiltä vähintään yksi tarkastaja. Näin ylläpidämme tietoteknistä osaa-

mista ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän osalta. 

RTA-koulutus (rakennusterveysasiantuntija) tai vastaavat tiedot mahdollistamme kaikille sisäilma-

asioita hoitaville ympäristöterveystarkastajillemme. Valvontakaudella RTA-tutkinnon suorittaa yksi 

ympäristöterveystarkastajistamme. Tutkinto on valmistunut vuonna 2021. 

Panostamme varautumiskoulutukseen ja pitkän aikavälin tavoitteenamme on, että kaikki viranhal-

tijamme ovat käyneet Pelastusopiston häiriötilanteisiin varautumisen peruskurssin. 

Vuorovaikutuskoulutuksen osalta haastavan asiakkaan kohtaamiseen liittyvään koulutukseen osal-

listumismahdollisuus tarjotaan kaikille. 

2.5 TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

Käytössämme on valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhteinen toiminnanohjaus- ja tie-

donhallintajärjestelmä - VATI. Suunnitelmakaudella kirjaamme tapahtumat VATIin lukuun otta-

matta eläinsuojelun ja eläintautivalvonnan tapahtumia.   

Käytössämme aiemmin ollut TerveKuu-tietojärjestelmä on selailukäyttöön muutamalle henkilölle. 

Valvontaeläinlääkäri ja hygieenikkoeläinlääkäri käyttävät Twebiä eläinsuojelu- ja eläintautivalvon-

nan osalta. 

Päätökset teemme Twebiin sähköisesti VALMU-helppokäyttöliittymän  avulla tai suoraan Twebiin. 



 

 

2.6 VIESTINTÄ  

Ohjelmakauden 2020–2024 aikana panostamme viestinnän kehittämiseen. Viestintämme tukee ta-

voitteitamme ja Jyväskylän kaupunkistrategiaa sekä on Jyväskylän brändin mukaista. Sisäinen vies-

tintämme varmistaa tämän tavoitteen toteutumisen. 

Tällä ohjelmakaudella viestinnän yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on terveyshaittoja ennaltaeh-

käisevän viestinnän lisääminen niin kuntalaisviestinnän kanavissa kuin sidosryhmäviestinnässä. Tätä 

varten teemme verkostoportfolion päivityksen. Lisäksi hyödynnämme monipuolisesti viestinnän eri 

kanavia kuten sosiaalista mediaa. Jyväskylän seudun ympäristöterveydellä on oma Instagram- ja   

Facebook-sivu. 

Toinen tärkeä tavoitteemme on viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen ohjelmakauden aikana. 

Vuorovaikutus- ja viestintäkäytänteiden kehittäminen on yksikön esihenkilön tehtävä, ja hänellä on 

tukenaan valvontayksikön viestintävastaava ja Jyväskylän kaupungin viestinnän asiantuntijat. Vies-

tinnän toteuttaminen ja kehittäminen ei kuitenkaan ole vain edellä mainittujen tehtävä, vaan vies-

tintää toteutetaan monin tavoin päivittäin jokaisen valvontayksikkömme työntekijän toimesta. 

Olemme myös viestinnässämme pyrkineet omaksumaan jatkuvan parantamisen mallin kehittyen 

yksilöinä päivä päivältä yhä paremmiksi viestijöiksi. Viestintä ja vuorovaikutustaidot on nostettu yh-

tenä painopistealueena esiin myös koulutussuunnitelmassamme.  

Kehitettäessä sisäistä viestintäämme avainasemassa ovat avoimuus, hyvä vuorovaikutus ja luotta-

mus. Olemme kaikki erilaisia, mutta pyrimme löytämään ja kehittämään parhaita mahdollisia kei-

noja sisäisen viestinnän vahvistamiseksi.  Jokaisella meistä on vastuu sisäisen viestinnän toimivuu-

desta ja noudatamme yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Käytössämme on Office365-järjestelmä, jonka 

hyödyntämistä sisäisessä viestinnässä lisäämme ja parannamme. 

 

Vuonna 2022 viestinnän mittarina hyödynnämme nettisivujen kävijämääriä. Ohjelmakauden aikana 

kehitämme viestinnän mittareita ja luomme selkeämmän kuvan viestinnän vaikuttavuudesta kuin 

aiemmin. Vuosittaiset viestinnälliset toimenpiteet olemme koonneet ympäristöterveydenhuollon 

sisäisessä käytössä olevaan viestinnän vuosikelloon. Vuonna 2022 tulee käyttöön vuosittainen pe-

rustamaksu valvontakohteille. Perusmaksusta tiedottaminen ja perusmaksuun liittyvä toimijoiden 

ohjeistaminen ovat tärkeitä viestinnällisiä toimenpiteitämme vuonna 2022. Näihin on varattava tar-

vittava työaika. 

2.7 VALVONNAN KUSTANNUKSET JA MAKSULLISUUS 

Kunnan on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu valvontasuunnitelmaan si-

sältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimuksesta. Jyväskylän seudun ympäristö-

terveyden voimassa oleva maksutaksa löytyy ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilta. 

Uuden elintarvikelain sekä terveydensuojelulain muutoksen myötä osalta suunnitelmallisen valvon-

nan piirissä olevilta valvontakohteilta aletaan periä 150 euron vuosittaista perusmaksua vuoden 



 

 

2022 alusta alkaen. Tulossa olevan perusmaksun vuoksi ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 

päivitetään vuoden 2022 alusta alkaen.  

Valvontatuloilla voidaan kattaa osa ympäristöterveydenhuollon yksiköiden toiminnasta. Kaikesta 

toiminnasta ei ole mahdollista periä maksua, joten määrärahoja on varattava myös näihin toimin-

toihin. Valvontatuloilla on vuosittain katettu noin 15 % ympäristöterveyden menoista. Perusmaksun 

käyttöönoton jälkeen valvontatuloilla voidaan kattaa suurempi osa toiminnan menoista kuin aiem-

min. Suuruusluokkaa ei voida vielä tarkasti arvioida, sillä perusmaksun perintään liittyvä valtakun-

nallinen ohjeistus ei ole vielä valmis. 

2.8 ERITYIS- JA HÄIRIÖTILANTEISIIN VARAUTUMINEN  

Käytössämme on erillinen suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta. Varautumisasiat kokonai-

suutena on yksi painopistealueistamme. Häiriötilanteisiin varautumisen yhtenä osa-alueena on ter-

veydensuojeluviranomaisen velvollisuus yhteensovittaa talousvesitoimijoiden ja ympäristötervey-

denhuollon oma häiriötilannesuunnitelma. Myös kuntien varautumissuunnitelmien osalta on yh-

teensovittamisvelvoite. Valvontakaudella päivitämme erityistilannesuunnitelmamme sekä yhteen-

sovitamme sen eri toimijoiden kanssa. Yhteistoiminta-alueen kuntien kesken järjestetään v.2022 ti-

laisuus, jonka aiheena on erityisesti ympäristöterveyden varautuminen ja suunnitelmien yhteenso-

vittaminen. 

Yhteistoiminta-alueella toimii lakisääteinen epidemiaselvitystyöryhmä, joka kokoontuu säännölli-

sesti kaksi kertaa vuodessa. Häiriötilanne- ja erityistilanneharjoituksia järjestämme yksikön sisällä 

sekä yhteistyötahojen kesken (esim. vesilaitokset ja muut ympäristöterveydenhuollon yksiköt). 

Osallistumme myös valtakunnallisiin harjoituksiin. Vuonna 2022 epidemiaselvitystyöryhmä järjestää 

oman harjoituksen, johon osallistuu mm. Pelastustoimi ja kuntien ympäristönsuojelu. 

 

2.9 NÄYTTEENOTTO JA LABORATORIOT 

Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvä näytteenotot on suunniteltu otettavaksi valvontakohdekoh-

taisten näytteenottosuunnitelmien mukaan. Vuoden 2022 alusta alkaen viranhaltijan tekemää 

suunnitelmallista näytteenottoa terveydensuojelun kohteissa on huomattavasti vähennetty ja tästä 

näytteenotosta huolehtivat pääsääntöisesti toimijat itse. Toimijat on opastettu näytteiden ottami-

seen. Lainsäädäntö määrittelee esim. talous- ja uimavesistä otettavat näytemäärät sekä näytteistä 

tehtävät analyysit.  Viranhaltijoiden ottamat näytteet tutkitaan Eurofins-konsernin laboratorioissa 

hankintasopimuksen mukaisesti. Lisäksi käytämme tarvittaessa muita laboratorioita kuten Ruokavi-

raston ja STUKin laboratorioita. 

 



 

 

3 VALVONNAN TOIMIALAT 

3.1 ELINTARVIKEVALVONTA 

Elintarvikevalvonnan tavoitteena ensisijaisesti on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn tur-

vallisuus. Elintarvikevalvontaa teemme pääasiassa suunnitelmallisesti riskinarvioissa määriteltyjen 

tarkastustiheyksien mukaan. Yksikköön on laadittu sisäinen ohje tarkastustiheyden nostamisesta ja 

laskemisesta täydentämään Ruokaviraston ohjetta. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi noin kym-

menesosa tarkastuksistamme on ei-suunnitelmallisia tarkastuksia, joita teemme mm. valitusten pe-

rusteella. 

Elintarvikevalvontaa meillä tekevät pääsääntöisesti kahdeksan ympäristöterveystarkastajaa ja hy-

gieenikkoeläinlääkäri. Hygieenikkoeläinlääkäri valvoo mm. hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja ja 

eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoa ja ympäristöterveystarkastajat kaikkia muita val-

vontakohteita. Ympäristöterveystarkastajien kesken valvontakohteita vaihdetaan kolmen vuoden 

välein. Hygieenikkoeläinlääkärillä on pysyvät valvontakohteet. Pääasiassa yksi valvoja tekee tarkas-

tuksen, mutta lisäksi teemme pareittain tarkastuksia. Edellä mainituin keinoin kehitämme tarkasta-

jien laaja-alaista osaamista ja valvonnan yhdenmukaistamista. Lisäksi toimipaikat ja yhteistoiminta-

alue tulevat tutuiksi.  

Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla käytämme valtakunnallisia Ruokaviraston laatimia Oiva-tarkas-

tuslomakkeita ja arviointiohjeita soveltuvin osin. Tarkastuksilla tarkastamme pääsääntöisesti yhden 

tai useampia asioita siten, että pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana kaikki Oiva-tarkastuslomak-

keen kohdat tulevat tarkastettua. Vuosien 2020 ja 2021 tarkastuksia on painotettu Ruokaviraston 

ohjeiden mukaisesti tiettyihin kokonaisuuksiin. Tämän vuoksi kaikkia sovellettavia kohtia ei välttä-

mättä pystytä tarkastamaan kolmen vuoden sisällä. Tarkastukset toteutetaan toimipaikassa paikan 

päällä, asiakirjatarkastuksina ja etätarkastuksina tai näiden yhdistelminä. Etätarkastus voidaan to-

teuttaa Teams-yhteydellä.  

Ruokamyrkytysepäilyilmoitusten selvittäminen on työtä, jonka priorisoimme suunnitelmalliseen 

valvontaan verrattuna. Suunnitelmakaudella olemme laatineet ympäristöterveydenhuollon inter-

netsivuille asiakkaiden käyttöön sähköisen lomakkeen, jolla ruokamyrkytysepäilyilmoituksen voi 

tehdä. Selvitystyössä kyselyiden tekemiseen on otettu vakituiseen käyttöön O365-järjestelmän 

Forms-sovellus. Vuoden 2022 aikana huolehditaan, että elintarvikevalvontaa tekevät henkilöt pe-

rehdytetään sen käyttöön. 

Valvonnan toimenpiteiden loppuun saattaminen on valvonnan vaikuttavuutta ja edistää valvonta-

kohteiden tasapuolista kohtelua. Tavoitteenamme on, että kaikki korjattaviksi todetut kohdat kor-

jaantuvat annetun määräajan sisällä. VATIn raporteista vielä saa tietoa, jolla voisi seurata C ja D 

arvioiden parantumista ja uusintatarkastuskäyntien toteutumista toimipaikkakohtaisesti. Kun tieto-

järjestelmästä saadaan poimittua tarkastukset, joissa on C tai D arvosana ja niistä seuranneet 



 

 

uusintatarkastukset, käytetään niitä elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden mittareina. Tavoit-

teenamme on, että kaikki C tai D arvosanan saaneet korjaantuvat A tai B arvioiksi. 

Vuodelle 2022 ei ole vielä painopistealueita Ruokavirastosta tarkennettu, kun tätä suunnitelmaa on 

laadittu. Painopistealueina pidetään pääosin samat kuin vuonna 2021 oli. Elintarvikelain mukaisissa 

valvontakohteissa tarkastukset painotetaan kunnossapitoon, puhtaanapitoon ja markkinointiin. 

Vuoden 2021 aikana mukaan uudeksi painopistealueeksi tuli lämpötilahallinta.  Mikäli elintarvikkei-

den “jäljitettävyys” ja “takaisivedot” painopistealueet toteutuvat, lisätään näiden asioiden tarkasta-

mista soveltuvin osin. 

Valvonnan kattavuuden parantamiseksi vuoden 2022 aikana kiinnitetään huomioita siihen, että 

VATI-tietojärjestelmässä on elintarvikevalvontaan kuuluvat toimipaikat ja toiminnot. Tarkastusten 

yhteydessä selvitetään kyseisen toimipaikan toiminnot ja niiden laajuus ja tiedot kirjataan järjestel-

mään. Tämän lisäksi internetistä ja sosiaalisesta mediasta löytyvää elintarviketoimijoiden markki-

nointimateriaalia käytetään hyödyksi arvioitaessa, kuuluuko toiminta valvonnan piiriin. Valvonnan 

kattavuutta saadaan parannettua ja kohdennettua oikein merkitsemällä VATIin toimipaikalle, mikäli 

se ei olekaan ilmoitettavaa elintarvikealan toimintaa.  

Jäähdytettyjen esivalmisteltujen tai valmistettujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu –projekti 

on aloitettu vuonna 2021. Näytteitä otetaan tarjoilupaikoista, joihin tulee lihaa raakana, se käsitel-

lään jollakin tavalla (ml. kuumennus) ja jäähdytetään. Vuoden 2022 aikana projekti tehdään loppuun 

saakka. Mikäli valvontakaudella käynnistyy uusia Ruokaviraston projekteja, osallistumme niihin ole-

massa olevien resurssien puitteissa. 

Niissä elintarvikevalvonnan kohteissa, joissa myydään tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä, niko-

tiininesteitä tai nikotiinikorvaushoitotuotteita, teemme samalla tarkastuskäynnillä tupakkalain ja 

lääkelain mukaista valvontaa.  

3.2 TERVEYDENSUOJELU 

Terveydensuojeluvalvontaa meillä tekevät pääsääntöisesti kymmenen ympäristöterveystarkastajaa. 

Terveydensuojeluvalvonnan tehtäväkenttä jakaantuu talousveden, uimaveden, asumisterveyden ja 

ilmoitusvelvollisten oleskeluhuoneistojen valvontaan. Elinympäristömme ennalta ehkäisevää ter-

veyden edistämistä toteutamme antamalla lausuntoja mm. ympäristölupalausuntoihin ja kaavoihin 

liittyen. Neuvontaa ja ohjausta eri tahoille annamme päivittäin. Osallistumme myös kuntien ja mui-

den tahojen sisäilmatyöryhmätyöskentelyyn. 

Osa valvontatyöstä on suunnitelmallista valvontaa ja osa suunnittelematonta ns. akuuttia valvontaa. 

Akuuttia valvontaa teemme valitusten ja epäilyjen perusteella. Valitukset tai epäilyt kohdistuvat 

yleensä tilojen olosuhteisiin, talous- tai uimavesien laatuongelmiin tai aistinvaraisiin havaintoihin 

sekä ympäristöhygieniaan.  Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia ovat myös esim. sosiaalihuolto-

lain mukaiset kohteet, joihin annamme tilojen soveltuvuuden osalta lausuntoja, mutta kohteet eivät 

kuulu varsinaisesti terveydensuojeluvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan pariin.   



 

 

Tehtäväkentän laajuudesta sekä ympäristöterveystarkastajien tehtäväkuvien erilaisuudesta johtuen 

karkeasti voidaan arvioida että suunnittelemattoman valvontatyön ajallinen osuus (sisältäen myös 

yleisen neuvonnan ja ohjauksen, ns. akuutin valvonnan) työyksikössä on noin 50 %, suunnitelmallis-

ten valvonnan osuuden ollessa noin 30 %. Annettujen lausuntojen osuus noin 10 %. Työaikaa vara-

taan myös koulutuksiin, palavereihin ja jne.  Valvontakauden aikana tavoitteena on edelleen yhte-

näistää Vati-järjestelmään käyttämistä, jota valvontatyön jakaantumisesta eri sektoreihin saataisiin 

parempi kuva. 

Terveydensuojelun valvontakohteet tarkastamme Valviran riskiluokituksen ja kohdekohtaisen riski-

luokituksen mukaisesti. Olosuhteiden valvontaan, terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseen ja selvit-

tämiseen sovellamme annettuja Valviran ohjeita. Tarkastuksia pyrimme tekemään mahdollisimman 

paljon yhteistyössä muiden tahojen kanssa. 

Ohjelmakauden valtakunnallisina painopistealueina on toiminnanharjoittajan omavalvonnan tuke-

minen sekä elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö. Valvontakohteiden suunnitelmallisilla 

tarkastuksilla korostetaan omavalvonnan tärkeyttä ja opastetaan toiminnanharjoittajia riskien tun-

nistamisessa.  

Elinympäristöterveyden edistämistä ja yhteistyötä teemme viranomaisyhteistyötä parantamalla. 

Varaudumme häiriötilanteiden selvittämisiin mm. omilla harjoituksilla sekä osallistumalla kuntien 

valmiusharjoituksiin. Ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelma yhteensovitetaan ta-

lousvesitoimijoiden ja kuntien varautumissuunnitelmiin.  

Ohjelmakauden aikana terveydensuojelun valvontakohteiden tarkastuksessa kiinnitämme huo-

miota oleskelutilojen radonpitoisuuden selvittämisvelvollisuuteen. Toiminta-alueestamme mm. Jy-

väskylä kuuluu niihin alueisiin, jossa säteilylain (859/2018) 155 §:n mukaan työantajan on selvitet-

tävä työtilojen radonpitoisuudet.  

Suunnitelmallisten viranomaisnäytteiden ottamisen siirtäminen toimijoille aiheuttaa vuoden 2022 

aikana enemmän ohjaus ja neuvontatarvetta näytteenottoon liittyen sekä näytteenottosuunnitel-

mien päivitystarpeen vesilaitosten sekä uima-allas valvontakohteiden osalta.  Tarvittaessa toimi-

joille järjestetään näytteenottokoulutusta. Vuoden 2022 aikana talousvesivalvonnan osalta tavoit-

teena on aloittaa WSP-työskentely vesiosuuskuntien kanssa. Vuoden 2022 aikana kiinnitetään huo-

miota siihen, että VATI-tietojärjestelmässä on terveydensuojeluvalvontaan kuuluvat toimipaikat ja 

toiminnot. Yhtenäistämme myös  

Vuoden 2022 aikana osallistumme myös edelleen aktiivisesti elinympäristömme edistämiseen ja yh-

teistyöhän mm. osallistumalla Jyväskylän kaupungin kaavoituksen järjestämään ns. silli-ryhmään, 

antamalla lausuntoja yhteistoiminta-alueemme valmisteilla olevista kaavoista, rakennuslupahank-

keista sekä ympäristöluvista. Hyvin matalalla kynnyksellä olemme yhteistyössä eri kuntien viran-

omaistahojen kanssa 



 

 

Asumisterveyden osalta jatkamme asumisterveyteen liittyvien puhelujen keskittämistä yhteen pu-

helimeen tiettynä aikana (ma ja ke klo 9-10:30). Puhelinneuvonnalla pyrimme neuvomaan asiakkaita 

siten, että osa valituksen kohteena olevista asioista saataisiin ratkaistua suoraan joko isännöitsijän 

avulla tai ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen. Asunnontarkastukset otetaan vireille kirjallisesti säh-

köisellä lomakkeella. Tavoitteena on, että asia pyritään ottamaan käsittelyyn viimeistään neljän vii-

kon kuluessa siitä, kun lomake on saapunut ympäristöterveyteen.  

Ohjelmakauden aikana osallistumme mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin valvontaprojektei-

hin. 

 

3.3 TUPAKKAVALVONTA 

Tupakkalain suunnitelmallisen valvonnan kohteina ovat tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vä-

hittäis- ja tukkumyyntipaikat sekä tupakointitilalliset ravintolat ja ravitsemusliikkeet. Valvonnan ta-

voitteena on vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä. Tupakkalain painopistealueet valvon-

takaudella ovat omavalvonnan tukeminen, yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa sekä laittoman 

kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö. 

Suunnitelmallista valvontaa teemme pääsääntöisesti Valviran riskinarvion mukaan. Vähittäismyyn-

tilupahakemusten käsittely on myös tupakkalain tarkoittamaa valvontaa. Tupakan myynnin val-

vonnan teemme pääasiassa ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksilla käytämme valtakunnallisia Valvi-

ran laatimia tupakan myynnin tarkastuslomaketta ja –ohjeita. Tupakan myynnin valvontaa 

teemme elintarvikevalvontakohteissa samoilla tarkastuskäynneillä kuin elintarvikelain mukainen 

tarkastus tehdään. Lääkelain perusteella tehtävä nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnan 

teemme samoilla tarkastuskäynneillä kuin elintarvikevalvonta ja tupakkalain mukainen valvonta. 

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tarvittaessa teemme tarkastuksia valitusten tai epäilyilmoitus-

ten perusteella. Asunto-osakeyhtiöiden tupakointikieltohakemusten käsittelyt ovat myös osa tu-

pakkalain tehtäväkenttää. Vuonna 2022 tupakointikieltorajoitusten valvonnan osalta päivitämme 

Vati-järjestelmämme ravintoloiden tupakkakoppitilojen osalta. Varaudumme tarvittaessa opasta-

maan tupakkalainsäädännön tupakointikieltomuutoksista koskien taloyhtiöitä, leikkipuistojen sekä 

uimarantojen ylläpitäjiä.  

Terveydensuojelulain mukaisten tarkastuksien yhteydessä kiinnitämme huomioita tupakkalain nou-

dattamiseen erityisesti kohteissa, joissa on alle 18-vuotiaita käyttäjiä. Jos tarkastuksella havait-

semme puutteita tupakkalain noudattamisessa, teemme kohteeseen tupakkalain mukaisen tarkas-

tuksen. 

Ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholi- huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakkatuotteiden 

käytön vähentämisen. Tupakkalain tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumi-

nen vuoteen 2030 mennessä. Tupakkalakia valvovien viranomaisten tulisi tehdä yhteistyötä 



 

 

ehkäisevässä päihdetyössä toimivien tahojen kanssa. Jyväskylässä on käynnistynyt Savuton Jyväs-

kylä työryhmä vuonna 2018, jossa olemme osallisena. Osallistumista EPT (ehkäisevä päihdetyö) -

työryhmään selvitämme.  

3.4 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 
 

Eläinlääkintähuollon suunnitelma on erillisenä liitteenä (liite 1). 

4 KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVI-

OINTI 

Teemme valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. 

Arviointi käsitellään ympäristöterveyslautakunnassa. Arvioinnin tarkoitus on kehittää toimin-

taamme entisestään ja varmistaa suunnitelmamme toteutuminen. Sen lopputulosta hyödynnämme 

uusien valvontasuunnitelmien laadinnassa. Arviointi on meille yksi tärkeä työkalu toiminnan jatku-

vassa parantamisessa. 

Arviointi kattaa pääpiirteissään ainakin seuraavat asiat: 

• Kaikkien toimialojen valvonnan kattavuus 

• Painopistealueiden toteutuminen 

• Tarkastuksilla esiin tulleiden epäkohtien määrä ja laatu sekä toimenpiteet epäkohtien kor-

jaamiseksi 

• Mittareiden toteutuminen 

• Valvontahankkeet 

• Valvonnasta saadut tulot ja niiden kohdentuminen 

• Voimavarat ja yhteistoiminta-alueen toimivuus 

• Toiminnan kehittämistarpeet 

• Arviointi- ja ohjauskäynnit 

• Toiminnan parantamiseksi tehtävät toimet 

Arvioinnin raportointi tapahtuu VYHA-järjestelmän kautta. 

 

5 LIITTEET 

Liite 1: Eläinlääkintähuollon suunnitelma  

Liite 2: Valvontakohteiden lukumäärä ja suunniteltu tarkastusmäärä 

 



 

 

 

 

 


