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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 säännöllistä ympäristöterveydenhuollon koskeva suunnitelma siten, 

että valvonta on laadukasta ja terveyshaittoja ehkäisevää. Tämä suunnitelma koostuu terveyden-

suojelu-, elintarvike- ja tupakkalain mukaisista suunnitelmista sekä eläinlääkintähuollon suunnitel-

masta, 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 2015-2020  

 

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

2024 

 

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2020–2024 

 

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2020, päivitys vuodelle 2021 

 

https://www.valvira.fi/documents/14444/261236/Ymparistoterveydenhuollon_valvontaohjelma_2020_2024.pdf/6e1b09c4-c935-6482-059a-035ac95aaa22?t=1568015396747
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/elintarvikevalvonta/vasut/ruokavirasto-1344180-v1-ruokavirasto_vasu_osa_i_2020.pdf
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
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/valvonta_elaimet/eho_2021_fi_lopullinen.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/mika-on-ruokavirasto/valvonta_elaimet/eho_2021_fi_lopullinen.pdf


 

 

 

 

Yhteisen valvontasuunnitelman ohjelmakauden 2020–2024 teemana ovat yhdenmukainen val-

vonta ja yhteistyö. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon suunnitelmassa teemat on 

huomioitu koko toimintamme osalta. Yhteistyön osalta edistämme erityisesti maakuntavalmistelu-

työskentelyssä hyvin alkanutta Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden vä-

listä yhteistoimintaa. Painotamme tässä yhteistyössä valvontaeläinlääkäreiden välistä ja varautu-

miseen liittyvää yhteistyötä sekä teemme ohjelmakaudella mahdollisuuksien mukaan yhteisiä val-

vontaprojekteja. Yhdenmukaisen valvonnan saavuttamiseksi panostamme edelleen myös laatutyö-

hön ja siinä erityisesti toiminnan laatuun, jota pyrimme parantamaan tekemällä oikeita asioita ja 

innovoimalla uutta jatkuvan parantamisen ideologiaa noudattaen. 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 2021 talousarvioon sidotut mittarimme ovat: 

• Suunnitelmallisten tarkastusten lukumäärä, tavoite 100 % suunnitellusta  

• Suunnitelmallisten näytteiden lukumäärä, tavoite 100 % suunnitellusta 

• Kunnaneläinlääkäreiden terveydenhuoltokäyntien lukumäärä, tavoite 99 kappaletta 

• Kunnaneläinlääkäreiden pieneläinpotilaskäyntien lukumäärä, tavoite 3200 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. Ympäristöterveydenhuolto toimii näiden arvojen mukaisesti ja pyrkii ennakkoluulottomasti 

ottamaan käyttöön uusia toimintamuotoja ja -tapoja, jotta olisimme strategian mukaisesti 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 ympäristöterveydenhuollon omat erityiset painopistealueet suunnitelma-

kaudella ovat riskinarviointi ja sen kehittäminen, viestintä, sidosryhmäyhteistyö sekä 



 

 

 

 

varautumisasiat. Näihin asioihin kohdennamme myös resursseja siten, että niiden kehittäminen 

on mahdollista.  

Koronaepidemia muutti v.2020 toimintatapojamme ja toimintaympäristöämme. Valvontahenki-

löstö työskentelee pääsääntöisesti etätöissä ja tilanteen oletetaan jatkuvan vuonna 2021 ainakin 

vuoden alkupuoliskolla. 

Edistämme toiminnassamme myös valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -tavoitetta tervehdyttää jul-

kiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Py-

rimme edistämään toiminta-alueellaan myös kiinteistönhuoltoon kehitettävää Terveet tilat -toi-

mintamallia, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten 

kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan sään-

nöllisesti. Valtioneuvoston Terveet tilat 2028 tavoitteet ovat myös Jyväskylän kaupunginvaltuuston 

hyväksymän kaupunkistrategian mukaisia edistäen erityisesti asukkaiden hyvinvointia. 

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 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKKÖ  

2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET TOIMINNASSA 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat vuoden 2021 

alusta alkaen Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uu-

rainen ja Äänekoski. Alue on maantieteellisesti ja toiminnallisesti monimuotoinen ja sisältää sekä 

tiiviisti rakennettua kaupunkialuetta että maaseutua. Asukkaita alueella on noin 200 000.  Äänekos-

ken kaupunki on uutena kuntana mukana yhteistoiminta-alueessa.  Alueen laajentuminen lisää re-

surssitarvetta. Työaikaa on varattava uuden valvonta-alueen kohteisiin perehtymiseen sekä valvon-

nan toteuttamiseen.  

Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen toimialuee-

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

pungin ympäristöterveysjaosto, 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 sekä vesilaitokset. Varautumisen osalta yhteistyön tekeminen laaja-alaisesti on 

erityisen tärkeää.  



 

 

 

 

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

tahomme. 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.  Uutena toimintaympäristönämme ovat myös 

erilaiset sähköiset ympäristöt kuten O365, joka toimii jokapäiväisenä työn tekemisen paikkana. 

O365-ympäristössä toimimme myös asiakkaiden kanssa. 

Koronaepidemia (COVID-19) on muuttanut työmme tekemisen tapaa ja korostanut O365-ympäris-

tön ja sähköisten välineiden roolia yksikössämme.  Praktikkokunnaneläinlääkäreitä lukuun otta-

matta epidemian aikana olemme toimineet pääsääntöisesti etätöistä käsin. Olemme tehneet ko-

rona-aikana esim. etätarkastuksia ja perustaneet oman SOME-tilin (Instagram). Tämän suuntainen 

kehitys tulee varmasti jatkumaan epidemian laannuttuakin ja osa nyt käyttöönotetuista tavoista 

tehdä töitä tulevat jäämään pysyviksi käytännöiksi. 

Tartuntatautilakia ollaan uudistamassa, jotta koronaepidemian taltuttamiseen saadaan vahvempia 

keinoja. Tämä muutos saattaa tuoda ympäristöterveydenhuollolle lisää tehtäviä vuonna 2021, joi-

den määrästä ja työllistävyydestä ei ole vielä tarkkaa tietoa.  

 

2.2 YKSIKÖN RESURSSIT JA NIIDEN JAKAUTUMINEN VUONNA 2021 

Yksikön käytettävissä olevat resurssit ja niiden jakautuminen vuonna 2021 on esitetty taulukossa 

1. Virkojen lukumäärä ei täysin vastaa henkilötyövuosia johtuen mm. osa-aikaisuuksista, virkava-

pauksista (esim. opintovapaa) sekä eläkkeelle jäämisestä. Alueen laajentuminen Äänekoskelle lisää 

resurssitarvetta.  Kaksi uutta ympäristöterveystarkastajan virkaa on tarkoitus täyttää v. 2021 alku-

puoliskolla resurssien lisäämiseksi. Kunnaneläinlääkäriresurssin osalta Äänekosken praktiikkatyön 

osalta solmitaan sopimus Laukaan kunnan kanssa Äänekosken kaupungin eläinlääkäripalvelujen 

virka-aikaisten tehtävien antamisesta virkavastuulla Laukaan kunnalle.  Uuden valvontaeläinlääkä-

rin viran perustaminen yhteistoiminta-alueelle on vuoden 2021 tavoitteena.  Asiaa on kuvattu tar-

kemmin eläinlääkintähuollon suunnitelmassa (liite). 

 

 

 



 

 

 

 

Taulukko 1. Yksikön resurssit 

 Kokoaikaisten virko-

jen/toimien lkm 

Arvioidut käytettävissä olevat 

henkilötyövuodet 

Ympäristöterveyspäällikkö 1,0 1,0 

Hygieenikkoeläinlääkäri 1,0 1,0 

Valvontaeläinlääkäri 1,0 1,0 

Kunnaneläinlääkäri (praktikko) 7,0  7,0  

Johtava ympäristöterveystar-

kastaja 

2,0 1,8 

Ympäristöterveystarkastaja 16 15,2 

Toimistosihteeri 1,0 0,5 

Yhteensä  29 27,5 

 

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. 

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 yksikössä. Tarkastukseen kuuluvat tarkastuk-

seen valmistautuminen, keskimääräinen matka-aika, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittami-

nen sekä valvontakohderekisterin ylläpito.  



 

 

 

 

2.3 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 2021 koulutussuunnitelman 

pääpainopistealueet ovat samat kuin vuonna 2020. 

 
Kuva 1. Koulutussuunnitelma 

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

osaamisen kehittämiselle. Yksilöiden osaamisen tarve nousee esille vuosittaisissa esimiehen ja työn-

tekijän välisissä osaamiskeskusteluissa, ja pyrimme huomioimaan ne koulutussuunnittelussa mah-

dollisuuksien 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 

työtiloja. Kuhunkin valvontaverkostoon liittyy meiltä vähintään yksi tarkastaja sen perusteella mikä 

on ammattiosaamisen yhteinen tai yksilön oma tarve. Valvontaverkostossa ylläpidetään kyseiseen 

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. 

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

tijamme ovat käyneet Pelastusopiston häiriötilanteisiin varautumisen peruskurssin. 

Vuorovaikutuskoulutuksen osalta haastavan asiakkaan kohtaaminen- koulutukseen osallistumis-

mahdollisuus tarjotaan kaikille. 

2.4 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 jää vain selailukäyttöön muutamalle henki-

lölle. Valvontaeläinlääkäri ja hygieenikkoeläinlääkäri käyttävät Twebiä eläinsuojelu- ja eläintautival-

vonnan osalta. 

Päätökset teemme Twebiin sähköisesti VALMU-helppokäyttöliittymän avulla. 

2.5 VIESTINTÄ  

Ohjelmakauden 2020–2024 aikana viestinnän kehittämiseen käytämme enemmän resurssia kuin 

aiemmin. Viestintämme tukee tavoitteitamme ja Jyväskylän kaupunkistrategiaa sekä on Jyväskylän 

brändin mukaista. Sisäinen viestintämme 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.  



 

 

 

 

Toinen tärkeä tavoitteemme on viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen ohjelmakauden ai-

kana. Vuorovaikutus- ja viestintäkäytänteiden kehittäminen on yksikön johtajan tehtävä, ja hänellä 

on tukenaan valvontayksikön viestintävastaava ja Jyväskylän kaupungin viestinnän asiantuntijat. 

Viestinnän toteuttaminen ja kehittäminen ei kuitenkaan ole vain edellä mainittujen tehtävä, vaan 

viestintää 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 2021 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. 

 

2.6 VALVONNAN KUSTANNUKSET JA MAKSULLISUUS 

Kunnan on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu valvontasuunnitelmaan si-

sältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimuksesta. Jyväskylän kaupungin ympäris-

töterveydenhuollon maksutaksa on uudistettu vuoden 2021 alusta alkaen ja voimassa oleva maksu-

taksa löytyy ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilta. 

Valvontatuloilla voidaan kattaa osa ympäristöterveydenhuollon yksiköiden toiminnasta. Kaikesta 

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

toihin. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontatuloilla suunnittelemme katta-

vamme toiminnan kuluista noin 15 prosenttia. 

2.7 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 



 

 

 

 

yhteensovitamme sen eri toimijoiden kanssa. Äänekosken kaupungin ja Äänekosken kaupungin ta-

lousvesitoimijoiden osalta yhteensovittamiseen varataan erityinen resurssi. 

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. 

2.8 NÄYTTEENOTTO JA LABORATORIOT 

Suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät näytteenotot teemme valvontakohdekohtaisten näytteen-

ottosuunnitelmien mukaan. Näytteitä ottavat sekä viranhaltijat että toimijat. Toimijat on opastettu 

näytteiden ottamiseen. Lainsäädäntö määrittelee esim. talous- ja uimavesistä otettavat näytemää-

rät sekä näytteistä tehtävät analyysit. Näytteenottosuunnitelmien perusteella vuonna 2021 otetta-

via viranomaisnäytteitä on 850 kpl. 

Käytämme Eurofins-konsernin laboratorioita hankintasopimuksen mukaisesti. Lisäksi käytämme 

tarvittaessa muita laboratorioita kuten Ruokaviraston 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. Tämän lisäksi noin kymmenesosa tarkastuksistamme on ei-suunnitel-

mallisia tarkastuksia, joita teemme mm. valitusten perusteella. 

Elintarvikevalvontaa meillä tekevät pääsääntöisesti kahdeksan ympäristöterveystarkastajaa ja hy-

gieenikkoeläinlääkäri. Hygieenikkoeläinlääkäri valvoo mm. laitoksia ja maitotiloja ja ympäristöter-

veystarkastajat kaikkia muita valvontakohteita. Ympäristöterveystarkastajien kesken valvontakoh-

teita vaihdetaan kolmen vuoden välein. Hygieenikkoeläinlääkärillä on pysyvät valvontakohteet. Pää-

asiassa yksi valvoja tekee tarkastuksen, mutta lisäksi teemme pareittain tarkastuksia. Edellä maini-

tuin keinoin kehitämme tarkastajien laaja-alaista osaamista ja valvonnan yhdenmukaistamista. Li-

säksi toimipaikat ja yhteistoiminta-alue tulevat tutuiksi.  

Elintarvikevalvonnan tarkastuksilla käytämme valtakunnallisia Ruokaviraston laatimia Oiva-tarkas-

tuslomakkeita ja arviointiohjeita. Tarkastuksilla tarkastamme yhden tai useampia asioita siten, että 

kolmen vuoden aikana kaikki Oiva-tarkastuslomakkeen kohdat tulevat tarkastettua.  



 

 

 

 

Ruokamyrkytysepäilyilmoitusten selvittäminen on työtä, jonka priorisoimme suunnitelmalliseen 

valvontaan verrattuna. Suunnitelmakaudella laadimme ympäristöterveydenhuollon internetsivuille 

asiakkaiden käyttöön sähköisen lomakkeen, jolla ruokamyrkytysepäilyilmoituksen voi tehdä.  

Valvonnan toimenpiteiden loppuunsaattaminen on valvonnan vaikuttavuutta ja edistää valvonta-

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

jaantuvat annetun määräajan sisällä.  Suunnitelmakauden alussa ei tietojärjestelmästä vielä saada 

tietoa, jolla voisi seurata C ja D arvioiden parantumista ja uusintatarkastuskäyntien toteutumista. 

Kun tietojärjestelmästä saadaan poimittua tarkastukset, joissa on C tai D arvosana ja niistä seuran-

neet uusintatarkastukset, käytetään niitä elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden mittareina. Tavoit-

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

Vuodelle 2021 on suunnitelmissa pääasiassa samat painopistealueet kuin vuonna 2020 oli. Elintar-

vikelain mukaisissa valvontakohteissa tarkastukset painotetaan kunnossapitoon, puhtaanapitoon ja 

markkinointiin. Oiva-ohjeiden mukaisesti toimipaikoissa tarkastetaan vähintään rivit “Tilojen kunto” 

ja “Työvälineet, kalusteet ja laitteet” sekä “Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus” ja “Työvälineiden ja 

laitteiden puhtaus” sekä “Markkinointi”.  

Valvonnan kattavuuden parantamiseksi vuoden 2021 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. Vuoden 2020 aikana sisämarkkinatuonti on tullut Oivan piiriin. Lisäksi vuoden 2020 aikana on 

joissakin tarjoilupaikkojen toiminnoissa tapahtunut muutoksia. Osa tilapäisistä muutoksista ovatkin 

pysyviä ja nämä tiedot päivitetään VATI-tietojärjestelmään.  Mikäli valvontakaudella käynnistyy uu-

sia Ruokaviraston projekteja, osallistumme niihin olemassa olevien resurssien puitteissa. 

Uutena näytteenottoprojektina suunnitellaan tehtävän jäähdytettyjen esivalmisteltujen tai valmis-

tettujen elintarvikkeiden mikrobiologinen laatu. Näytteitä suunnitellaan otettavan sellaisista tarjoi-

lupaikoista, joihin tulee lihaa raakana, se käsitellään jollakin tavalla (ml. kuumennus) ja jäähdytetään.  

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

tiininesteitä tai nikotiinikorvaushoitotuotteita, teemme samalla tarkastuskäynnillä tupakkalain ja 

lääkelain mukaista valvontaa.  

3.2 TERVEYDENSUOJELU 

Terveydensuojeluvalvonnan tehtäväkenttä jakaantuu talousveden, uimaveden, asumisterveyden ja 

ilmoitusvelvollisten oleskeluhuoneistojen valvontaan. Lisäksi annamme lausuntoja mm. ympäristö-

lupalausuntoihin ja kaavoihin liittyen. Osa valvonnasta on suunnitelmallista valvontaa ja osa suun-

nittelematonta ns. akuuttia valvontaa. Akuuttia valvontaa teemme valitusten ja epäilyjen perus-

teella. Valitukset tai epäilyt kohdistuvat yleensä tilojen olosuhteisiin, talous- tai uimavesien 



 

 

 

 

laatuongelmiin tai aistinvaraisiin havaintoihin sekä ympäristöhygieniaan. Osallistumme myös kun-

tien ja muiden tahojen sisäilmatyöryhmätyöskentelyyn. 

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.  

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. Vuosina 2020–2021 painopisteenä 

on savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten uudet pakolliset merkinnät, 

joihin kiinnitämme huomioita tarkastuksilla.  Tupakan myynnin valvontaa teemme elintarvikeval-

vontakohteissa samoilla tarkastuskäynneillä kuin elintarvikelain mukainen tarkastus tehdään. 



 

 

 

 

Lääkelain perusteella tehtävä nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnan teemme samoilla tarkas-

tuskäynneillä 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. 

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 ehkäi-

sevässä päihdetyössä toimivien tahojen kanssa. Jyväskylässä on käynnistynyt Savuton Jyväskylä työ-

ryhmä vuonna 2018, jossa olemme osallisena. Osallistumista EPT (ehkäisevä päihdetyö) -työryh-

mään 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 ympäristöterveysjaostossa. Arvioinnin tarkoitus on kehittää toimintaamme en-

tisestään ja varmistaa suunnitelmamme toteutuminen. Sen lopputulosta hyödynnämme uusien val-

vontasuunnitelmien laadinnassa. Arviointi on meille yksi tärkeä työkalu toiminnan jatkuvassa paran-

tamisessa. 

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 toimintatyypeittäin ja suunniteltu tarkastusmäärä 

 

 

 


