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1  Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen tieto järjestelmä 

 
Ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun kehittämisen tavoite on alan viranomaisia 
palveleva, joustava ja helppokäyttöinen sähköinen tiedonkeruujärjestelmä 
hyödyntäen tieto- ja tietoliikennetekniikan mahdollisuuksia. Kyse on viranomaisten 
välisestä tiedonsiirrosta sekä tietojen yhteiskäyttöisyydestä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että tiedon tuottamispaikassa tieto myös tallennetaan käytettävään 
tietojärjestelmään, josta se siirtyy yhteiseen tietovarastoon.  
 
Kehitystyön tuloksena on rakennettu valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon 
tietojärjestelmä alue- ja keskushallinnon työkaluksi (kuva 1), johon siirtyy kuntien 
käyttämistä tietojärjestelmistä alue- ja keskushallinnon tarvitsemat tiedot, jotka ovat 
elintarvikelain 15 §, kuluttajaturvallisuuslain 26 §:n, terveydensuojelulain 47 §:n ja 
tupakkalain 28 a §:n mukaan toimitettava Eviran, Tukesin ja Valviran määräämällä 
tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedonsiirtoa tietojärjestelmien välillä, jolloin 
kuntien tietojärjestelmistä siirtyy sanomanvälityksen kautta kohteiden tunniste- eli 
rekisteritiedot ja valvontatiedot tietovarastoon. 
 
Elintarvikelain 83 § mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pitää valvonnan 
ohjausta ja kehittämistä sekä suorittamaansa valvontaa varten valtakunnallista 
rekisteriä kaikista elintarvikehuoneistoista, ensisaapumispaikoista, 
ensisaapumistoimijoista ja hyväksytyistä laboratorioista.  Elintarvikelain muutoksessa 
(352/2011) säädettiin valvontatietojen julkistamisesta. Sen mukaan elintarvikealan 
toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston 
tarkastuksesta kertova asiakirja Eviran määräämällä tavalla. Evira on antanut 
määräyksen (1/2013) valvontatietojen julkistamisesta. Valtakunnallinen 
tietojärjestelmä tulee olemaan keskeinen työkalu, kun elintarvikevalvonnan tiedot 
julkistetaan. 
 
Tukes ja Valvira ovat antaneet määräyksen YHTI:n käyttöön ottoon liittyen 
(9691/06.01/2013; 11922/62/2013, ns. YHTI -määräys). Määräyksen mukaisesti 
kunnan kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomaisen on 
ilmoitettava valvontaa koskevat tiedot sähköisesti käyttäen YHTI -järjestelmän kanssa 
yhteensopivaa tietojärjestelmää alkaen vuoden 2014 valvontakohteista ja -tiedoista. 
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Tietojärjestelmän rakentaminen ja tiedonkeruun uudistamisen kehitystyö koostuu eri 
osaprojekteista:  
 
KUTI-projektit 
 

• KUTI1a, jossa määritellään ja kerätään tiedot elintarvikevalvontakohteista. 
Valmis. 

• KUTI1b, jossa määritellään ja kerätään tiedot alkutuotantopaikoista. Määrittely 
ja toteutus vuosien 2013-14 aikana.  

• KUTI2a, jossa määritellään ja kerätään elintarvikevalvontatiedot 
valtakunnalliseen keskitettyyn tietojärjestelmään. Valvontatietoja 
elintarvikelain 84 § mukaan ovat suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet 
sekä vastaavat muut tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Valmis.  

• KUTI2b, jossa määritellään ja kerätään elintarvikevalvonnan 
viranomaisnäytteenotto- ja tutkimustiedot. Aloitettu syksyllä 2013. Projektia 
laajennettu vuonna 2014 sisältämään myös mikrobiologisen seurantadatan 
keruun sekä viranomais- että omavalvontanäytteistä.  

• KUTI3, jossa määritellään ja kerätään Eviran toimeenpaneman 
elintarvikevalvonnan valvontakohteet ja tiedot sekä määritellään ja toteutetaan 
raportointi valtakunnallisesta tietojärjestelmästä. Valmistuu 2014. 

• KUTI4, jossa määritellään ja kerätään muiden viranomaisten 
elintarvikevalvontakohteet ja -tiedot. Aloitetaan vuoden 2015 aikana. 

• KUTI 5: Oiva I Tarjoilupaikkojen ja myymälöiden valvontatietojen julkistaminen 
on valmis. Oiva II:n määrittely (Eviran valvomat laitokset) on aloitettu ja 
julkistaminen alkaa 1.5.2015. Oiva III koskee muita elintarvikehuoneistoja ja 
julkistaminen alkaa 1.1.2015. Tämän suunnittelu on aloitettu. Oiva IV (muut 
laitokset) määritellään osittain Oiva II:n yhteydessä ja julkistaminen alkaa yhtä 
aikaa 1.5.2015. 

• KUTI 6 RS/ Riskinarviointi, ei ole aloitettu. 
• KUTI 7/ VYHA Sanalliset arviot, valmistuu 2015. 

 
YHTI-projektit 

 
• YHTI1, jossa määritellään ja kerätään tiedot terveydensuojelulain, tupakkalain, 

ja kuluttajaturvallisuuslain valvontakohteista. Valmis. 
• YHTI2, jossa määritellään ja kerätään terveydensuojelulain, tupakkalain, 

kuluttajaturvallisuuslain ja kemikaalilain valvontatiedot valtakunnalliseen 
keskitettyyn tietojärjestelmään. Valvontatietoja ovat suunnitellut ja suoritetut 
valvontatoimenpiteet sekä valvontatutkimustulokset. Valvontatietoja ovat myös 
muut näiden lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Valvontatiedot sisältävät 
myös näytteenotto- ja mittaustietoja. Valmis  

• YHTI2b, jossa määritellään ja kerätään muiden talousvettä toimittavien 
laitosten (ei EU-laitosten), pienten yleisten uimarantojen sekä uimahallien ja 
kylpylöiden allasvesien valvontatutkimustiedot. Määrittely valmistui kesällä 
2011. Analyysitiedot siirretään laboratorion tietojärjestelmästä välivarastoon, 
josta kunnan tietojärjestelmä hakee tiedot esitäytettyinä lomakkeina YHTI 2 -
rajapinnan kautta. Testiversio on julkaistu syksyllä 2014 ja ensimmäinen 
tuotantoversio julkaistaan tammikuussa 2015. Valvontatutkimustietojen 
tiedonsiirto laboratorioista valvontayksiköille YHTI-järjestelmään toteutetaan 
vuonna 2016. 

• VYHA Sanalliset arviot, valmistuu 2015 
 

VATI-järjestelmää (aiemmin KUTI-YHTI –järjestelmä) koskevat päivitykset tehdään 
vuosittain vuodenvaihteessa. 
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Kunnan valvontaviranomaiset kommunikoivat valtakunnallisen tietojärjestelmän 
kanssa kuntajärjestelmän välityksellä. Alue- ja keskushallinnon valvontaviranomaiset 
voivat seurata valvontatietoja raportointityökalun avulla sekä tallentaa tarvitsemiaan 
raportteja. Valvontayksiköt näkevät perusraportin Vyha-järjestelmän kautta 
helmikuusta 2015 lähtien.  
 
Tiedonsiirto valtakunnalliseen tietojärjestelmään tapahtuu kaksisuuntaisesti käyttäen 
Maanmittauslaitoksen (ent. MMM:n tietopalvelukeskus Tike) Kuriiri -palvelua. Kuriiri 
on MML:n hallinnoima Web Service -rajapinta, jonka kautta kuntajärjestelmät 
lähettävät ja hakevat tietoa valtakunnallisesta tietojärjestelmästä. 
 
Kohdemalli 
 
Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä perustuu kohdemalliin, 
jossa jokainen valvontakohde on määritelty kolmen elementin suhteen, jotka ovat 
toimija, toiminta ja toimipaikka. Toimija ja toimipaikka ovat tietojärjestelmässä ns. 
neutraaleja. Niihin voi kuka tahansa käyttäjä liittää mitä tahansa toimintaa. 
Toimijoiden tiedot sijaitsevat asiakastietojärjestelmä Astissa, josta on yhteydet 
valtakunnallisiin, virallisiin rekistereihin, väestötietojärjestelmään (VTJ) ja 
yritystietojärjestelmään (YTJ). Toiminta sitoo yhteen toimijan ja toimipaikan, eli 
muodostaa niistä valvontakohteen. Toiminta liitetään pääsääntöisesti aina 
toimipaikkaan ja toimijaan. Tästä poikkeuksena YHTI-puolella oleva määrittelemätön 
valvontakohde (ks. luku 4). Lisäksi ei-suunnitelmallisen valvonnan toiminta voidaan 
perustaa ilman toimijaa (ks. luku 2).  
 
Eri kombinaatioita valvontakohteen muodostumisesta on esitetty selityksineen 
kuvissa 2-5. Jos samalla toimijalla on samassa toimipaikassa useampia eri 
elintarvikevalvonnan piiriin kuuluvia toimintoja, merkitään yksi niistä aina 
valvontalajikohtaiseksi ensisijaiseksi toiminnaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toimija 

toiminta 

toimipaikka 

Kuva 2. 
Kohdemallin mukaisesti valvontakohteen 
muodostavat toimija, toiminta ja 
toimipaikka. Toiminta sitoo toisiinsa 
toimijan ja toimipaikan. 
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toimija 

toiminta 1 

toimipaikka 

toiminta 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. 
Toimija voi harjoittaa samassa toimipaikassa yhtä tai useampaa eri toimintaa. 
Nämä muodostavat useamman valvontakohteen (punainen ja sininen soikio). 
Toimijaan liitetään aina kaikki sen toiminnat tietyssä toimipaikassa. Esim. 
toimijalla voi olla kahvila- ja myymälätoimintaa samassa toimipaikassa. Joku 
näistä toiminnoista merkitään kyseiselle toimijalle toimipaikan ensisijaiseksi 
toiminnaksi.  

toimija 

toiminta 

toimipaikka 

toiminta 

toimipaikka 

Kuva 4. 
Toimija voi harjoittaa eri toimipaikoissa joko samaa tai eri toimintaa. Molemmat muodostavat 
oman valvontakohteen (punainen ja sininen soikio). Esim. kunta on toimija, jolla on eri kouluissa 
eli eri toimipaikoissa suurtaloustoimintaa. Näin ollen samalla toimijalla on samaa toimintaa eri 
toimipaikoissa. Toimijan tiedoiksi tulevat kunnan tiedot ja toimipaikan tiedoiksi tulevat koulun 
nimi- ja osoitetiedot.  
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Konvertointi 
 
YHTI –käyttöönoton yhteydessä ei tehdä olemassa olevien tietojen konvertointia 
valvontayksiköiden tietojärjestelmistä keskitettyyn YHTI:n.  
 
Henkilö- ja yritystietojen oikeellisuus on tarkistettava kuntajärjestelmässä 
manuaalisesti tekemällä henkilön tai yrityksen haku yksitellen keskitetystä 
tietojärjestelmästä. Osa keskitettyä tietojärjestelmää on asiakastietojärjestelmä Asti, 
josta on yhteys väestötietojärjestelmään (VTJ) ja yritystietojärjestelmään (YTJ). Mikäli 
toimija löytyy jo Astista, palautetaan tiedot Astista kuntajärjestelmään. Mikäli toimijaa 
ei vielä Astista löydy, noutaa ohjelma automaattisesti joko annetulla 
henkilötunnuksella henkilön tiedot väestötietojärjestelmästä (VTJ) tai annetulla y-
tunnuksella yrityksen tiedot yritystietojärjestelmästä (YTJ), perustaa toimijan Astiin ja 
palauttaa tiedot kuntajärjestelmään. Yhdistysten ry-tunnukselliset tiedot tulevat 
kuntien tietojärjestelmistä, niitä ei tarkisteta virallisista rekistereistä. 
 
Koska toimipaikka -tiedoilla ei ole yksiselitteistä virallista tunnistetta (kuten 
koordinaatit tai kiinteistötunnus) aina saatavilla, joudutaan toimipaikka -tietojen 
yhdistäminen kuntajärjestelmien ja keskitetyn tietojärjestelmän välillä tekemään 
kunnissa, sillä kuntien valvontaviranomaisilla on paras paikallistuntemus 
toimipaikkojen osalta. Kunnat syöttävät toimipaikat valtakunnalliseen 
tietojärjestelmään rajapinnan kautta toimipaikan haku-, perustamis- tai 
päivittämistapausten kautta. 
 

toimija 

toiminta 

toimipaikka 

toiminta 

toimija 

Kuva 5. 
Samassa toimipaikassa (= sama osoite- tai rekisteritieto) voi joko samaa tai eri toimintaa 
harjoittaa useampi eri toimija. Jokainen muodostaa oman valvontakohteen (punainen ja 
sininen soikio). Esim. ns. liikennemyymälässä tai kauppakeskuksessa on samassa tilassa 
useita eri toimijoita eri toimintoineen. Eri toimijoiden toimipaikat voivat olla erinimisiä. 
Liikennemyymälä tai kauppakeskus voi olla omalla nimellään erillinen valvontakohde.     
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Toimintoja ei konvertoida, eli toimintatiedot kertyvät keskitettyyn tietojärjestelmään 
vähitellen. 
 
Toimija – toiminta – toimipaikka 
 
Seuraavissa luvuissa on kuvattu erikseen toimijan, toimipaikan ja toiminnan 
perustaminen, haku ja päivittäminen.  
 
 

2  Toimija 
 
Toimija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa tiettyä elintarvike-, 
kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- tai tupakkalainsäädännön alaista toimintaa 
joko ammattimaisesti tai harrastepohjalta.1 2 
 
Toimijan tunnistetietoja ovat nimi, osoite ja yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa 
henkilötunnus. 3  
 
• Ei-suunnitelmallisen valvonnan toiminta (ks. liitteet terveydensuojelu- ja tupakka-

luokittelussa punaisella merkitty) voidaan perustaa myös ilman toimijaa. Kun 
toimija on tiedossa (esim. kehotuksen tai määräyksen antamisen yhteydessä) 
toimija lisätään järjestelmään. 

 
Toimijan vaihtuessa toimintaan kohdistettu valvonta jää historiatietona järjestelmään 
toimijan ja toimipaikan tietoihin. 
 
Toimijan perustaminen ja haku 
 
Toimijan (kuntajärjestelmissä asiakas, toimija) perustaminen tapahtuu toimijan haun 
kautta. Kuntajärjestelmät voivat hakea keskitetystä tietojärjestelmästä toimijaa, jonka 
tunnisteena on henkilötunnus, y-tunnus tai ry-tunnus. Mainitut tunnukset ovat haun 
perusteena. Mikäli tunnisteella tehtävä haku löytää toimijan asiakastietojärjestelmä 
Astista, löytyneet tiedot palautetaan kuntajärjestelmään. Mikäli toimijaa ei löydy, Asti 
tekee automaattisesti VTJ / YTJ -haun, jonka palauttamat tiedot tallentuvat Astiin. 
Tiedot palautetaan kuntajärjestelmään eli perustetaan uusi toimija.  
 
Erilliseen yhteystietorekisteriin (YTR) talletetaan epävirallisia yhteystietoja niissä 
tilanteissa kun virallisista järjestelmistä saadut tiedot eivät kata tarpeita. Esim. y-
tunnuksettomat ulkomaiset yritykset tai pienet vesiosuuskunnat talletetaan 
yhteystietorekisteriin. YTR:ssä asiakastunnus on epävirallinen toimijan yksilöivä 

                                                 
1 Toimija on elintarvikelain 6 §, kohdan 11 mukainen luonnollinen tai oikeushenkilö tai -henkilöt, jotka ovat vastuussa 
elintarvikelainsäädännön vaatimusten noudattamisen varmistamisesta hallinnassaan (yleisessä elintarvikeasetuksessa 
EY 178/2002 terminä on valvonnassaan = under their control.) olevassa elintarvikeyrityksessä. Toimija harjoittaa tiettyä 
toimintaa joko ammattimaisesti tai harrastuksenomaisesti elintarviketurvallisuusriskeiltään sellaista toimintaa, joka 
edellyttää elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. 
 
2 Toimija tarkoittaa tässä yhteydessä myös kuluttajaturvallisuuslain 3 §:n mukaista toiminnanharjoittajaa eli tavaran 
luovuttajaa ja palvelun tarjoajaa. Kuluttajaturvallisuuslaissa on myös säädetty rajaukset toiminnanharjoittajan 
määritelmään: tavaran luovuttajalla ja palvelun tarjoajalla ei tarkoiteta luonnollista henkilöä, joka luovuttaa tavaran tai 
tarjoaa palvelua siltä osin kuin tavara luovutetaan tai palvelua tarjotaan muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Palvelun 
tarjoajalla ei tarkoiteta myöskään yhdistystä tai muuta yhteisöä siltä osin kuin se tarjoaa palveluja jäsenilleen muussa 
kuin elinkeinotoiminnassa. Kuluttajaturvallisuuslakia ei voida soveltaa tällaisten toimijoiden osalta.  
 
3 Elintarvikelaki 84 § 
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tunniste, jota käytetään virallisten tunnisteiden (henkilötunnus, y-tunnus) sijasta 
silloin, kun toimijalla ei ole virallista yksilöivää tunnistetta. 
 
Henkilötunnukselle ja y-tunnukselle tehdään oikeellisuustarkistus, eli tunnuksen 
muodon oikeellisuus tarkistetaan. Mikäli muoto on väärä, palautetaan suoraan 
virheilmoitus. Mikäli muoto on oikea, mutta henkilöä ei löydy rekisteristä (olematon 
tunnus), palautetaan ilmoitus, ettei toimijaa löydy rekisteristä.  
 
Mikäli käyttäjä syöttää vahingossa väärän, mutta olemassa olevan tunnuksen, 
tallentuu Astiin väärä toimija, jonka tiedot palautetaan käyttäjälle. Tässä vaiheessa 
käyttäjän pitäisi huomata, että hänen syöttämänsä toimijan tunnus oli väärä, 
virheellisesti perustettu toimija pitää kirjata virheelliseksi ja tehdä uusi haku. 
Virhekirjattu toimija poistetaan Astin omissa ns. siivousajoissa. 
 
Kun perustetaan rekisteröityä yhdistystä, annetaan mukaan yhdistystunnus (ry-
tunnus), sekä siihen liittyvät osoite- ja tunnistetiedot. Jos yhdistyksellä on y-tunnus, 
sen tiedot haetaan YTJ:stä eli y-tunnus on ensisijainen verrattuna ry-tunnukseen. Jos 
y-tunnusta ei ole, yhdistyksen tiedot siirtyvät sellaisinaan kuntajärjestelmästä 
keskitettyyn tietojärjestelmään. Yhdistyksen tietoja ei haeta valtakunnallisesta 
yhdistysrekisteristä.  
 
VTJ / YTJ -yhteyksien ollessa poikki, henkilöstä ja yrityksestä voi tallentaa suppeat 
tiedot henkilötunnuksen tai y-tunnuksen lisäksi. Tämä on kuitenkin erikoistapaus, eikä 
tätä tallennusta tule käyttää normaalitilanteessa, vaan tiedot noudetaan aina 
virallisista rekistereistä. Kun yhteydet palaavat, tallennetut tiedot ylikirjoitetaan 
automaattisesti VTJ / YTJ -tietojen perusteella. 
 
Vesilaitosten sekä liikkuvien elintarvikehuoneistojen osalta toimijan haku antaa myös 
toisen valvontayksikön (yhteistoiminta-alueen) alueella sijaitsevan kohteen tiedot. 
Keskitettyyn järjestelmään tallennetaan siis kukin talousvettä toimittava laitos tai 
liikkuva elintarvikehuoneisto vain kertaalleen. 
 
Toimijan tietojen päivittäminen 
 
Muuttuneita toimijatietoja päivittyvät virallisista rekistereistä joka arkiyö Astiin. 
Muuttuneet tiedot päivitetään Astista kuntajärjestelmään.  
Kun yhdistyksen tietoja (perustietoja, osoitteita, puhelinnumeroja) halutaan päivittää, 
kuntajärjestelmistä lähetetään kaikki kyseisen yhdistyksen tiedot päivityspyynnössä. 
Keskitetyssä tietojärjestelmässä muuttuneet yhdistystiedot päivittyvät olemassa 
olleiden yhdistystietojen päälle. Huomioitavaa on, että päivitetyt yhdistystiedot ovat 
sen jälkeen näkyvillä kaikille Astia käyttäville käyttäjille läpi maatalous- ja 
elintarvikehallinnon alan. 

 
 
3  Toimipaikka 

 
Toimipaikka on ulko- tai sisätila tai vesistö, jossa toimija harjoittaa toimintaansa.4  
 
Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmän kohdemallissa 
toimipaikassa voi olla useita toimijoita harjoittamassa yhtä tai useampaa toimintaa. 
Samassa toimipaikassa olevilla eri toimijoiden toimipaikoilla voi olla eri nimet.   
 
Toimipaikan tunnistetietoja5 ovat: 

                                                 
4 Elintarvikelain 6 § kohdan 18 mukaan toimipaikka on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa taikka muu 
ulko- tai sisätila, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, 
kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. 
5 Elintarvikelain 84 § mukaan toimipaikan tunnistetietoja ovat nimi ja osoite huoneistolla sekä rekisteritunnus. 
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• huoneiston, tilan tai alueen osalta nimi, osoite (pakollisia tietoja) sekä 
koordinaatit. Suositus: ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit. 

• kuljetusvälineellä rekisteritunnus tai muu vastaava tunniste 
• vesistöillä nimi, osoite ja postinumero (pakollisia tietoja), BWID-numero ns. 

EU-uimarannoille, vesityyppi, vesienhoitoalue sekä koordinaatit. EU- 
uimarannoille käytettävä koordinaattijärjestelmä on ETRS89, 4 desimaalin 
tarkkuudella. Olemassa olevien EU-rantojen koordinaatit löytyvät Valviran 
nettisivuilta. EU-uimarantojen BWID-numero annetaan Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksessa. Kun valvontayksikössä on tarve perustaa 
järjestelmään uusi EU-uimaranta, on BWID pyydettävä THL:lta ennen 
valvontakohteen perustamista kuntajärjestelmään.  

 
Toimipaikan perustaminen ja haku 
 
Toimipaikan (kuntajärjestelmässä paikka, kohde tai toimipaikka) tietoja voi hakea 
suoraan rekisterissä olevalla nimellä, osoitteella tai ulkoisella tunnisteella (esim. 
kuljetusvälineiden osalta rekisterinumerolla). Haku kohdistetaan aina tietyntyyppiseen 
toimipaikkaan (auto, huoneisto, laiva...), sillä erityyppisten toimipaikkojen hakukriteerit 
poikkeavat hieman toisistaan.  
 
Esimerkiksi osoitteella tai nimellä haettaessa on hakuehtoon annettava vähintään 3 
merkkiä. Myös sanojen keskeltä haetaan. Haku voidaan tehdä myös yksilöivällä 
järjestelmätunnisteella (toimipaikan tunnus), jolloin tuloksena saadaan aina yksi tai 
nolla paikkaa. Järjestelmätunniste on tietojärjestelmän toimipaikalle generoima 
yksilöivä tunniste, joka muodostuu toimipaikan perustamisen yhteydessä. 
 
Toimipaikka voidaan perustaa, mikäli toimipaikkahaku ei tuottanut tulosta. Mikäli haku 
palauttaa useamman toimipaikan, tulee käyttäjän tarkistaa, löytyykö hakutulosten 
joukosta toimipaikka, jota ollaan perustamassa. Mikäli hakukaan ei tuota haluttua 
tulosta, on kyseessä uusi toimipaikka, joka pitää perustaa.  
 
Toimipaikkaa perustettaessa valitaan toimipaikan paikkatyyppi. Paikkatyyppi riippuu 
valvontakohteen tyypistä. Paikkatyyppejä ovat: huoneisto/tila/alue, auto (sis. 
perävaunut), laiva, junanvaunu, lentokone tai muu lentävä laite, kontti, vesistö tai 
muu. Kun toimipaikan paikkatyyppi on valittu, täytetään toimipaikkaan liittyviä tietoja 
järjestelmään. Järjestelmään täytettävät vapaaehtoiset tiedot ja pakolliset tiedot 
riippuvat paikkatyypistä.  
 
Terveydensuojelutoimialalla yksityisen kiinteistön verkoston, yksityisten kaivojen ja 
lähteiden, yksityisen altaan, yksityisen kiinteistön ja yksityisen hautapaikan 
osoitetiedot eivät vuodevaihdemuutosten jälkeen siirry keskitettyyn järjestelmään. 
 
Toimipaikan tietojen päivitys 
 
Tietojärjestelmästä jo löytyvän toimipaikan tietojen päivitys tehdään aina toimipaikan 
järjestelmätunnisteen avulla. Järjestelmään syötetään toimipaikan tunniste sekä 
päivitettävät tiedot, ja palautteena saadaan kuittaus päivityksen onnistumisesta. 
Mikäli päivitys epäonnistuu, palautetaan virheilmoitus.  
 
Päivitys tehdään siten, että kuntajärjestelmässä täytetään kaikki ne tietokentät, joita 
on mahdollista päivittää. Tyhjän kentän lähettäminen tarkoittaa olemassa olevan 
tiedon poistoa. Ainoastaan vapaaehtoiseksi määritetyt tiedot voi jättää pois. 
 
Jos toimipaikan katuosoite muuttuu kadunnimen muuttuessa, pitää valvontakohde 
päättää ja perustaa uusi, koska osoite on toimipaikan ns. avaintunniste. Tällainen 
tilanne voi tulla esim. kun kunnat yhdistyvät, jolloin uuteen kuntaan voi tulla useita 
samannimisiä katuja.  
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3.1 Talousvesi ja toimipaikka 
 

Talousvettä toimittava laitos (Y-tunnus) on toimija, jonka toimipaikan osoitteeksi 
voidaan merkitä vesilaitoksen postiosoite (käyntiosoite), mikäli YTJ-järjestelmästä 
palautettava osoite on jokin muu.  
 
Talousvettä toimittavalla laitoksella voi olla useita vedenjakelualueita (verkostoja), 
joista jokainen perustetaan järjestelmään omiksi valvontakohteikseen. 
Vedenjakelualue eli verkosto tarkoittaa erillistä verkostoa, jonka vesi ei pääse 
normaalitilanteessa vaihtumaan toisen verkoston kanssa. Vedenjakelualueen eli 
verkoston toimija on Y-tunnuksellinen toimija (esim. Kaupungin vesi). 
Vedenjakelualueet (sis. toimintatyypin, toimipaikan ja 0-n kpl vedenottamoita) liitetään 
toimintatyypin avulla toimijaan. Samalla toimijalla voi olla useita vedenjakelualueita.  
 
Vedenjakelualueen toimipaikan nimi voi olla esim. vedenjakelualueen/alueen 
kutsumanimi, ja toimipaikan osoite (mikäli vedenjakelualueella ei ole omaa osoitetta) 
voi olla sama kuin Y-tunnuksellisen toimijan (esim. Kaupungin vesi) osoite. 
Toimipaikan osoitteeksi voidaan merkitä vesilaitoksen postiosoite (käyntiosoite), 
mikäli YTJ järjestelmästä palautettava osoite on jokin muu. Talousveden 
laatutietojen raportointi tehdään vedenjakelualueko htaisesti eli 
verkostokohtaisesti.  
 
Näytteenottopisteet  ovat vedenjakelualueeseen (verkosto) liittyviä 
rinnakkaistoimipaikkoja. Näytteenottopisteisiin kytketään keskitettyyn järjestelmään 
perustamisen yhteydessä vedenjakelualueen tunnus. Näytteenottopisteen tietoina 
kysytään nimi, osoite ja koordinaatit. Koordinaatit eivät ole pakollisia tietoja.  
 
Jokaisella vedenjakelualueella on 0-n kpl vedenottamoita/vedenkäsittelylaitoksia 
(aikaisemmassa ohjeessa ja mahdollisesti järjestelmissä vielä nimellä vedenottamot). 
Yhdellä vedenottamolla/vedenkäsittelylaitoksella voi olla useita vedenottokaivoja. 
Vedenottamot/vedenkäsittelylaitokset saavat yksilöivän järjestelmätunnisteen siinä 
vaiheessa, kun ne perustetaan keskitettyyn järjestelmään. 
Vedenottamoille/vedenkäsittelylaitoksille annetaan automaattisesti myös sen 
vedenjakelualueen tunniste, jonka alueeseen ne kuuluvat. Tällä tunnuksella 
vedenottamot/vedenkäsittelylaitokset linkitetään automaattisesti 
vedenjakelualueeseen. Vedenottamot/vedenkäsittelylaitokset yksilöidään nimen 
avulla. Raakaveden ja vedenkäsittelytietojen raportointi tehdään vedenottamo-
/vedenkäsittelylaitoskohtaisesti. 
 
Terveydensuojeluluokittelussa (ks. liite) on merkitty vedenjakelualueen eli verkoston 
(toimijan) tiedot kirjaimella A ja vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen tiedot 
kirjaimella B.  
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Kuva 6.  
Vesilaitos, jolla kaksi eri vedenjakelualuetta (kaksi valvontakohdetta). Mikäli kohteiden välillä on yhdysputki, jota ei 
pääsääntöisesti käytetä, kohteet luokitellaan kuvan mukaisesti.  

 

 
 
Kuva 7.  
Tukkuvesilaitos. Tukkuvesilaitos katsotaan YHTIssä myyväksi laitokseksi, jolla itsellään ei ole yhtään veden käyttäjää.  
 

Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde, jolla kaksi vedenjakelualuetta eli 
verkostoa 

VEDENJAKELUALUE 1 (VERKOSTO 1)  

Toimija  
Kaupungin vesi Oy 
Y-tunnus 123456-7 

Toiminta 
Talousveden jakelu 
-> EU-vesilaitokset 
 
Luokittelun A:lla 
merkityt ominaisuudet 

Toimipaikka  
Vedenjakelualue 1 
(nimi) 
Torikatu 1 
Kaupunki 
 

 

Alitoiminta: 
Vedenottamot/ 
vedenkäsittely-
laitos 1 
 
Luokittelun B:llä 
merkityt  

Alitoiminta: 
Vedenottamo/ve
denkäsittelylait
os 2 
 
Luokittelun B:llä 
merkityt 

 

VEDENJAKELUIALUE 2 (VERKOSTO 2)  
Toiminta 
Talousveden jakelu 
-> Muut vesilaitokset 
(vedentoimitus 10 - 1000 
m3/vrk) 
 
Luokittelun A:lla 
merkityt ominaisuudet 

 

Toimipaikka  
Vedenjakelulue 2 
(nimi) 
Torikatu 1 
Kaupunki 
 
 

 

Alitoiminta: 
Vedenottamo/vede
nkäsittelylaitos 1 
Luokittelun B:llä 
merkityt ominaisuudet 

 

Alitoiminta: 
Vedenottamo/vede
nkäsittelylaitos2 
Luokittelun B:llä 
merkityt ominaisuudet 

 

Alitoiminta: 
Ostovesi 
 
Luokittelun B:llä 
merkityt 
ominaisuudet 

 

Valvontakohde 1 =  
Toimija + Verkosto 1 

Valvontakohde 2 =  
Toimija + Verkosto 2 

Talousveden tukkumyynti: valvontakohde, jolla kolme vedenkäsittelylaitosta 

Toimija 
Tukkuvesi Oy 
Y-tunnus 123456-7 

Toiminta 
Talousveden 
tukkumyynti 
 
Luokittelun A:lla 
merkityt ominaisuudet 

Toimipaikka  
 
Rantakatu 1 
00001 Kaupunki 
 

 

Alitoiminta: 
Vedenottamo/ 
vedenkäsittely-
laitos1 
 
Luokittelun B:llä 
merkityt  

Alitoiminta: 
Vedenottamo/ 
vedenkäsittely-
laitos2 
 
Luokittelun B:llä 
merkityt 

 

Alitoiminta: 
Vedenottamo/ 
vedenkäsittely-
laitos 3 
 
Luokittelun B:llä 
merkityt 
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Kuva 8. 
Yksi verkosto, mutta kaksi vedenottamoa/vedenkäsittelylaitosta. Voi olla, että vedet eivät käytännössä sekoitu 
keskenään, mutta verkosto on yhtenäinen.  
 
 
4 Toiminta 

 
Toiminta kertoo, miksi toimija kuuluu elintarvike-, tupakka-, terveydensuojelu- tai 
kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaisesti valvottaviin kohteisiin. 
 
Elintarvikelaki 
 
Toimintaa aloittavan tai toimintaa olennaisesti muuttavan toimijan on elintarvikelain 
13 § mukaan joko ilmoitettava elintarvikehuoneistosta tai haettava laitoshyväksyntää. 
Ilmoitus tai hakemus lähetetään 14 §:ssä mainitulle valvontaviranomaiselle eli kunnan 
valvontaviranomaiselle, AVI:lle tai Eviralle ja eräissä tapauksissa myös Valviralle. 
Elintarvikelain 21 a §:n mukaan toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen 
kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita, on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä 
harjoitettavasta toiminnasta toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvonta-
viranomaiselle.  
 
Liitteessä 1 on kuvattu eri toimintaluokat ja toimintatyypit luokitteluohjeineen. 
 
Tupakkalaki 
 
Tupakkalain 10 b §:n 1 momentin mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin 
luovuttaa vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan 

Yhteinen verkosto (vaikka käytännössä vesi ei juuri sekoittuisi) 

VEDENJAKELUALUE (VERKOSTO)  

Toimija:  
Vesihuolto Oy 

Toiminta 
Talousveden jakelu 
-> Muut vesilaitokset 
(vedentoimitus 10 - 
1000 m3/vrk) 

 

Toimipaikka  
Vedenjakelualue 
Torikatu 1 
Kaupunki 
 

 

Alitoiminta: 
Vedenottamo/vede
nkäsittelylaitos 1 
 

Alitoiminta: 
Vedenottamo/ved
enkäsittelylaitos2 

 

Valvontakohde  =  
Toimija + Verkosto  
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perusteella. Tupakkatuotteiden myyntilupaa koskeva päätöksenteko tehdään Valviran 
ylläpitämään tupakkatuotteiden myyntiluparekisteriin. Myyntilupien valvontaan sekä 
raportointiin liittyvät tarvittavat tiedot siirtynevät tulevaisuudessa 
myyntiluparekisteristä YHTI:in. Valvontakohteeseen liittyvä valvontatieto kirjataan 
kuntajärjestelmään, josta tieto siirtyy YHTI:in.  
 
Liitteessä 2 on kuvattu eri toimintaluokat ja toimintatyypit luokitteluohjeineen. 
 
Terveydensuojelulaki 
 
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 
vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista (punaisella kirjoitetut eivät 
kuulu valvontaohjelmassa kuvattuun suunnitelmalliseen valvontaan): 
 
1) työtilan, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä 

vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta 
asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja; 

2) julkisen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneiston perustamisesta tai 
käyttöönotosta; 

3) yleiseen käyttöön tarkoitetun saunan, uimahallin, uimarannan taikka uimalan tai 
kylpylän perustamisesta tai käyttöönotosta; 

4) eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta tai 
käyttöönotosta asemakaava-alueelle; sekä 

5) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen perustamisesta tai käyttöönotosta, jonka 
hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon 
ottaen asetettava erityisiä velvoitteita; sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetään tarkemmin edellä tarkoitetuista huoneistoista ja muista laitoksista. 

 
Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle. 
 
Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava 
toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 
kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa 
ennen kuin laitos on hyväksytty. 
 
Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä 
olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu 
toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan 
muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan 
olennaista muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on 
hyväksytty. 
 
Liitteessä 3 on kuvattu eri toimintaluokat ja toimintatyypit luokitteluohjeineen. 
 
Kuluttajaturvallisuuslaki 
 
Kuluttajaturvallisuuslain 6 §:ssä kuvatun ilmoitusvelvollisuuden mukaan palvelun 
tarjoajan on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta tai toiminnan olennaisesta 
muuttumisesta sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella palvelua aiotaan 
tarjota. Niiden palvelun tarjoajien, jotka ovat aloittaneet toimintansa ennen 1.1.2012, 
ei tarvitse tehdä ilmoitusta toiminnan aloittamisesta. Laissa on lueteltu ne palvelut, 
joita ilmoitusvelvollisuus koskee.  Kuluttajaturvallisuusvalvonnan toimintaluokat ja 
toimintatyypit perustuvat laissa esitettyyn listaan, mutta eivät ole suora kopio siitä.    
 
Liitteessä 4 on kuvattu eri toimintaluokat ja toimintatyypit luokitteluohjeineen. 
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Toiminnan perustaminen ja haku 
 
Järjestelmään tulee olla luotuna toimija ja toimipaikka uuden toiminnan 
perustamiseksi. Lisäksi annetaan varsinaiset toimintaan liittyvät tiedot, joita ovat 
toimintaluokka, toimintatyyppi ja tyyppikohtaiset tiedot. Toiminta liitetään toimijaan ja 
toimipaikkaan henkilötunnuksen, y-tunnuksen tai ry-tunnuksen avulla keskitetyssä 
tietovarastossa. Toiminnan perustamisen epäonnistuessa palautetaan virheilmoitus. 
 
Mikäli toimintaan ei suoranaisesti liity toimipaikkaa (esim. Internet- ja 
verkostomarkkinointi), toimipaikan osoitetietona käytetään toimijan osoitetietoja. Jos 
kyseessä on liikkuva elintarvikehuoneisto, ei toimipaikkaa tarvitse erikseen perustaa. 
Jos kuntajärjestelmä vaatii toimipaikan, käytetään toimijan osoitetta. Jokaiseen 
toimintatyyppiin on liitetty tyyppikohtaiseksi tiedoksi vaihtoehdot liikkuvista 
elintarvikehuoneistoista ja niiden lukumäärät. Liikkuva elintarvikehuoneisto 
perustetaan siellä, missä sen päätoimipaikka on. Kohdetta ei voi perustaa 
valvontayksikköön kuulumattoman kunnan alueelle. 
 
Kun toiminta muuttuu olennaisesti ja muutoksesta tehdään elintarvikelain 13 §:n, 
terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 §:n tai kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n mukainen 
ilmoitus tai hyväksymispäätös, muodostuu tietojärjestelmään uusi toiminta. Muissa 
tapauksissa toimintaa päivitetään.  
 
Sama toimija ja sama toimipaikka voivat kuulua useamman eri toimialan (elintarvike-, 
kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain) mukaiseen toimintaan. 
Toimijan toimipaikkaan voidaan liittää useita eri toimintoja eli saman toimintaluokan 
eri toimintatyyppejä tai eri toimintaluokkien toimintatyyppejä. Toiminnaksi merkitään 
kaikki tapahtuvat toimintatyypit tyyppikohtaisine tietoineen. Esimerkiksi kahvila-
myymälätoiminta tai majoitus- ja parturi-kampaamotoiminta saman toimijan samassa 
toimipaikassa.  
 
Jos samalla toimijalla on samassa toimipaikassa useampia eri toimintoja, merkitään 
yksi elintarvikevalvonnan toiminnoista aina ensisijaiseksi toiminnaksi. Toiminnan 
ensisijaisuus on merkittävä niin että jokaisella toimipaikalla pitää olla yksi 
toimijakohtainen elintarvikealan toiminta ensisijaisena. Ensisijaiselle toiminnalle 
merkitään myös mahdolliset pinta-ala- ja henkilömäärätiedot. Toiminnoille lisätään 
aina myös EVO:n mukaiset sekä kunnan riskinarvioinnin mukaiset suunnitellut 
käyntimäärät. YHTI:ssä ensisijaisen toiminnan merkitseminen ei ole tarpeellista. 
 
Keskitetystä tietovarastosta voidaan hakea toisen valvontayksikön sinne viemä kohde 
tarkastustapahtuman tietojen kirjaamista varten (esim. vesilaitokset, liikkuvat 
elintarvikehuoneistot). Kohteen tietoja voi omassa kuntajärjestelmässä katsella, mutta 
niitä ei voi muuttaa. Kohteeseen kohdistuvan tarkastustapahtuman tiedot voi lähettää 
keskitettyyn tietovarastoon. Muutoksia voi tehdä ainoastaan oman valvontayksikön 
alueella sijaitsevien kohteiden tietoihin. Jos vesilaitoksen tai liikkuvan huoneiston 
elintarvikehuoneiston tiedot ovat muuttuneet, valvojan tulee ilmoittaa rekisteröinnin 
tehneelle viranomaiselle tietojen päivittämistarpeesta. 
 
Toiminnan päivämäärätiedot 
 
Valvontatoimenpiteiden päivämäärät liitetään kohteiden toimintatietoihin. 
Päivämäärätietoja tarvitaan kohteiden tilannetietojen eli toiminnan statuksen 
selvittämiseen sekä raportointiin. Toiminnan päivämäärät on esitetty kuvassa 6.  
 
Käyttäjä voi päivittää toiminnan päivämääriä kunnes lopettamispäivämäärä on 
annettu. Tämän jälkeen ainoastaan lopettamispäivämäärää on mahdollista muuttaa.  
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 = Kuti 
 = Yhti 
 
 
Kuva 9. 
Toiminnan päivämäärät. 
 
 
Toiminnan perustamisen yhteydessä on osalle toiminnoista annettava toiminnan 
hyväksymispäivämäärä tai viranomaisen päätöspäivämäärä, joka tarkoittaa 
päivämäärää, jolloin valvontaviranomainen on vastaanottanut ilmoituksen toiminnan 
aloittamisesta tai tehnyt päätöksen toiminnan hyväksymisestä. Jos keskitettyyn 
tietojärjestelmään perustamisen yhteydessä jollekin ns. vanhalle toiminnalle ei löydy 
hyväksymis- tai aloituspäivämäärä, käytetään päivämääränä aiemmista KUTI-YHTI-
ohjeista poiketen aina 1.1.1900. Aiemmassa KUTI-YHTI-ohjeistuksessa on pyydetty 
käyttämään joko terveydenhoitolain (469/1965) voimaantulopäivää 1.1.1967 tai muita 
toimialakohtaisia päivämääriä. Niiden valvontakohteiden osalta, joille on merkitty 
aloituspäivämäärä aiemman ohjeistuksen mukaisesti, ei päivämäärää kuitenkaan 
tarvitse muuttaa.  
 
Päivämäärää 1.1.1900 voidaan käyttää esim. isojen elintarvike- tai talousvettä 
toimittavien laitosten hyväksymisen yhteydessä ns. vireilletulopäivämäärää 
korvaamaan, jolloin valvontakohde voidaan perustaa ja valvontatapahtumia voidaan 
tallentaa ennen varsinaista hyväksymis- ja aloituspäivämäärää. Lisäksi sitä voidaan 
käyttää myös valvontatutkimusohjelman tai erityistilannesuunnitelman laatimis-
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/päivittämispäivämääränä, mikäli toimijalla ei ole valvontatutkimusohjelmaa tai 
erityistilannesuunnitelmaa. Hyväksymispäivämäärä voi olla (vaikka tämä on 
elintarvikelain hengen vastaista) myös aloituspäivän jälkeen, siksi sitä ei ole kuvaan 9 
merkitty ollenkaan. 
 
Jos ilmoitusvelvollinen toiminnanharjoittaja tekee ilmoituksen toimintansa 
olennaisesta muuttumisesta, kirjataan uudempi päivämäärä järjestelmään. 
Alkuperäisen ilmoituksen käsittelypäivämäärä voidaan säilyttää kuntajärjestelmässä. 
Mikäli esim. valvontatutkimusohjelmaa tai erityistilannesuunnitelmaa päivitetään, 
kirjataan päivityspäivämäärä päivämäärätietoihin. 
 
Toiminnan aloituspäivämäärä tarkoittaa sitä päivämäärää, jolloin toimija aloittaa 
toimintansa. Käytännössä tarkoittaa usein arvioitua päivämäärää. Aloituspäivämäärä 
voi olla myös ennen hyväksymispäivämäärää.  
 
Aloituspäivämäärän jälkeen toiminnalle voidaan kirjata keskeyttämispäivämäärä, 
määräaikainen hyväksynnän peruuttamispäivämäärä (koskee vain 
elintarvikevalvonnan kohteita), hyväksynnän peruuttamispäivämäärä tai toiminnan 
lopettamispäivämäärä.  
 
Toiminnan keskeyttämispäivämäärä tarkoittaa toimijan itsensä toimesta tai 
valvontaviranomaisen toimesta tapahtuvaa toiminnan keskeyttämisen 
alkamispäivämäärää. Kausittain toimiville valvontakohteille merkitään toiminnan 
keskeyttämisen yhteydessä keskeytyspäivämäärä. Valvontaviranomainen arvioi, 
milloin toiminta katsotaan loppuneeksi keskeyttämisen jälkeen ja tekee sen mukaiset 
merkinnät. Keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen tulee mahdolliseksi myös YHTI-
puolella vuodenvaihdemuutosten 2015 yhteydessä. 
 
Uudelleenaloittamispäivämäärä tarkoittaa sitä päivämäärää, jolloin keskeyttämisen 
jälkeen toimija saa / voi jatkaa toimintaansa tai toimija jatkaa itse keskeyttämäänsä 
toimintaa.  
 
Toiminnan määräaikainen hyväksynnän peruutuspäivämäärä tarkoittaa sitä 
päivämäärää, jolloin viranomainen on määräaikaisesti peruuttanut toiminnan 
hyväksynnän. Toiminta voi jatkua määräajan jälkeen, jos esim. asetetut 
korjausvaatimukset täyttyvät. (Koskee vain elintarvikevalvonnan kohteita) 
 
Toiminnan hyväksynnän peruuttamispäivämäärä tarkoittaa sitä päivämäärää, jolloin 
viranomainen on peruuttanut toiminnan hyväksynnän kokonaan. Tämä vastaa 
toiminnan lopettamista. Toimijan on haettava toiminnalle uudelleen hyväksyminen, 
jotta toiminta voi jatkua (Koskee vain elintarvikevalvonnan kohteita) 
 
Toiminnan lopettamispäivämäärä tarkoittaa sitä päivämäärää, jolloin toimija lopettaa 
toimintansa. Jos toimija ei ole ilmoittanut toiminnan lopettamisesta, päivämääräksi 
merkitään se päivä, jolloin valvontaviranomainen on muutoin todennut toiminnan 
loppuneeksi (esim. tarkastuksen yhteydessä, kun toimintaa ei enää ko. toimipaikassa 
ole ollut).  
 
Toiminnan päivittäminen 
 
Toimintaa päivitetään toiminnan tunnuksen avulla. Päivitys toimii siten, että 
kuntajärjestelmästä lähetetään kaikki toiminnan tiedot, joita on mahdollista päivittää. 
Toisin sanoen, kuntajärjestelmästä toimitetaan toiminnan tila kaikkien niiden tietojen 
osalta, joita on mahdollista päivittää. Tyhjän tietokentän lähetys poistaa olemassa 
olevan tiedon.  
 
Mikäli käyttäjä huomaa tehneensä väärän toiminnan tai liittäneensä sen väärään 
toimijaan tai paikkaan, toiminta pitää virhekirjata.  
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YHTI: määrittelemätön valvontakohde 
 
YHTI:ssä on yksi toimintaluokka, joka löytyy kaikilta toimialoilta. Se on nk. 
määrittelemätön valvontakohde. Tehty toimenpide kirjataan määrittelemättömälle 
valvontakohteelle, jos sitä ei pystytä kohdistamaan mihinkään sellaiseen 
valvontakohteeseen, josta voidaan yksilöidä toimija tai toimipaikka. Tällaisia 
toimenpiteitä voi olla esimerkiksi lausunnon antaminen maakuntakaavasta.  
 
Keskitetyn järjestelmän näkökulmasta yhdessä valvontayksikössä voi olla 
toimialakohtaisesti vain yksi nk. määrittelemätön valvontakohde. Kaikki 
valvontakohteettomat toimenpiteet merkitään tälle yhdelle ja samalle 
määrittelemättömälle valvontakohteelle. On mahdollista, että kuntajärjestelmässä 
käytettävyyden vuoksi määrittelemätön valvontakohde näkyy saman toimialan sisällä 
useassa eri kohtaa. Kuitenkin tiedot siirtyvät keskitettyyn järjestelmään siten, että 
keskitetyssä järjestelmässä jokaisella valvontayksiköllä on toimialakohtaisesti vain 
yksi määrittelemätön valvontakohde.  
 
Määrittelemättömän valvontakohteen perusteella pystytään muodostamaan 
kokonaiskuva siitä, mihin kuntien ympäristöterveydenhuollon lakeja valvovien 
viranomaisten työaikaa kuluu varsinaisen valvontatoiminnan lisäksi. Joillakin 
toimialoilla kansalaisten ohjaaminen ja neuvonta vie huomattavan osan työajasta. 

 
 
5 Pikaohje valvontakohteen tietojen tallennukseen 
 
 

Tietyt valvontakohteen tiedot ovat keskitettyyn tietojärjestelmään tapahtuvan tietojen 
viennin ja raportoinnin kannalta pakollisia. Tähän ohjeen osaan on listattu lyhyesti 
nämä pakolliset tiedot. 
 

• toimijan y-tunnus, nimi ja osoitetiedot 
• toimipaikan osoitetiedot (ei pakollinen liikkuvilla tai virtuaalihuoneistoilla) 
• toimintatyypit, joita valvontakohteessa harjoitetaan 
• ensisijaisen toiminnan valinta (koskee vain elintarvikevalvonnan kohteita) 
• toimintatyyppien tyyppikohtaiset tiedot 
• Toiminnan päivämäärät (aloitus, lopetus, keskeytys jne.) 
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LIITE 1  

 
ELINTARVIKELAIN ALAISEN TOIMINNAN LUOKITTELU 

 
Toiminta luokitellaan kolmiportaisesti: toimintaluokka – toimintatyyppi – 
tyyppikohtaiset tiedot. Ylin ja karkein luokittelutaso on toimintaluokka, joka kertoo 
yleisesti, mistä toiminnasta on kyse. Toimintatyyppi määrittelee varsinaisesti 
toiminnan. Jokaiselle toimintatyypille on lisäksi tyyppikohtaiset tiedot.  
 
Toimintaluokkia on 14. Toimintatyyppejä on 13 elintarvikealan toimintaluokassa 
yhteensä 64 ja elintarvikekontaktimateriaalialan luokassa 18.  
 
 

1  Maitoala  
 
Maitoalan toiminta on elintarvikealan toimintaa, joka kohdistuu maitoon, maidon 
ainesosaan tai maitovalmisteeseen. Maitoalan toimintaan merkitään myös muiden 
eläinten kuin lehmän maidosta valmistettavien elintarvikkeiden valmistus (esim. 
vuohen maito). Maitoalan toimintatyyppeihin ei merkitä esim. soija- ja 
kauramaitotuotteiden valmistusta; ne merkitään vilja-kasvisalan toimintaan. 
 
Toimintaluokassa on 6 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Maitonesteiden valmistus Nesteen tai hyydytetyn nesteen muodossa oleva 

maitovalmiste. Näihin kuuluvat: maidot, maustetut maidot ja 
maitojuomat, hapatetut maitovalmisteet (mm. piimä, jogurtti, 
viili, kermaviili, smetana, ranskankerma), kerma, vanukkaat ja 
jälkiruoat, UHT- ja ESL-tuotteet (mm. maito ja kerma) sekä 
raaka-maito.  

Juuston valmistus Juuston valmistus raakamaidosta tai raaka-ainemaidosta.   
Voin ja ravintorasvojen 
valmistus 

Ravintorasvoja ovat erilaiset voi-kasviöljyseokset, jotka 
valmistetaan voista ja kasviöljystä. Pelkästään 
kasvispohjaisista aineksista valmistettavien margariinien ja 
öljyjen valmistus merkitään vilja-kasvisalan toimintaan.  

Jäätelön valmistus Jäätelön valmistus maidosta, maitotiivisteestä tai muista raaka-
aineista vispaamalla. Sisältää myös mehujään valmistuksen. 
Jos mehujäätä valmistetaan muualla kuin maitoalan 
laitokseksi hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa, se 
merkitään vilja-kasvisalan toimintaan. 

Jauheiden valmistus Maito- tai herapohjaisen materiaalin kuivaus sumutus- tai 
valssikuivauksella.  

Muu maitoalan valmistus Esim. valmiiden juustojen paloittelu, siivutus ja savustus. 
Maito- tai kermapohjaisten kastikkeiden valmistus. Heran 
jatkojalostus.  
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Maitonesteiden tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Valmistettava tuote 
Valitaan valmistettavat tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: maito, 
maustetut maidot ja maitojuomat,  hapanmaitovalmisteet (piimä, jogurtti, viili, kermaviili, 
smetana, ranskankerma), kerma, vanukkaat ja jälkiruoat, UHT- ja ESL-tuotteet (maito, kerma), 
raakamaito kuluttajan astiaan ja pakattu raakamaito,  muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista 
on oltava valittuna. 
 
• Raaka-aine 
Merkitään raaka-ainelaji 1000 litran / kg:n tarkkuudella. Johonkin raaka-
ainevaihtoehdoista on merkittävä arvo. Vaihtoehdot ovat: raakamaidon käyttömäärä 
litroissa vuodessa, raaka-ainemaidon käyttömäärä litroissa vuodessa ja muun 
maitopohjaisen raaka-aineen käyttömäärä kiloina vuodessa. Raaka-ainemaito 
tarkoittaa esim. kuorittua tai vakioitua maitoa tai kermaa. Muu maitopohjainen raaka-
aine tarkoittaa esim. muun eläimen kuin lehmän maitoa.  
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita. 
 
 
 
Juuston valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Valmistettava tuote 
Valitaan valmistettavat tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
emmental- ja edam-tyyppiset juustot, murukoloinen, homejuusto, kittijuusto, 
pastöroitu tuorejuusto, pastöroimaton tuorejuusto, sulatejuusto, juustokeitto, raasteet 
ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
 
• Raaka-aine 
Merkitään raaka-ainelaji 1000 litran / kg:n tarkkuudella. Johonkin raaka-
ainevaihtoehdoista on merkittävä arvo. Vaihtoehdot ovat: raakamaidon käyttömäärä 
litroissa vuodessa, raaka-ainemaidon käyttömäärä litroissa vuodessa ja muun 
maitopohjaisen raaka-aineen käyttömäärä kiloina vuodessa. Raaka-ainemaito 
tarkoittaa esim. kuorittua tai vakioitua maitoa tai kermaa. Muu maitopohjainen raaka-
aine tarkoittaa esim. muun eläimen kuin lehmän maitoa tai muita maitotuotteita 
(juustoa ja voita sulatejuuston osalta).   
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
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Voin ja ravintorasvojen valmistuksen tyyppikohtaise t tiedot: 
 
• Valmistettava tuote 
Valitaan valmistettavat tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: voi, voi-
kasviöljyseokset ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna.  
 
• Raaka-aine 
Merkitään raaka-ainelaji 1000 litran / kg:n tarkkuudella. Johonkin raaka-
ainevaihtoehdoista on merkittävä arvo. Vaihtoehdot ovat: raakamaidon käyttömäärä 
litroissa vuodessa, raaka-ainemaidon käyttömäärä litroissa vuodessa ja muun 
maitopohjaisen raaka-aineen käyttömäärä kiloina vuodessa. Raaka-ainemaito 
tarkoittaa esim. kuorittua tai vakioitua maitoa tai kermaa. Muu maitopohjainen raaka-
aine tarkoittaa esim. muun eläimen kuin lehmän maitoa.  
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
 
Jäätelön valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Valmistettava tuote 
Valitaan valmistettavat tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
kermajäätelö, maitojäätelö ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava 
valittuna. 
 
• Raaka-aine 
Merkitään raaka-ainelaji 1000 litran / kg:n tarkkuudella. Johonkin raaka-
ainevaihtoehdoista on merkittävä arvo. Vaihtoehdot ovat: raakamaidon käyttömäärä 
litroissa vuodessa, raaka-ainemaidon käyttömäärä litroissa vuodessa ja muun 
maitopohjaisen raaka-aineen käyttömäärä kiloina vuodessa. Raaka-ainemaito 
tarkoittaa esim. kuorittua tai vakioitua maitoa tai kermaa. Muu maitopohjainen raaka-
aine tarkoittaa esim. muun eläimen kuin lehmän maitoa. Mehujään valmistuksen 
yhteydessä merkitään mehujään raaka-ainemäärät muuksi maitopohjaiseksi raaka-
aineeksi.   
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
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Jauheiden valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Valmistettava tuote 
Valitaan valmistettavat tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: maito, 
laktoosi, kaseiini, hera ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
 
• Raaka-aine 
Merkitään raaka-ainelaji 1000 litran / kg:n tarkkuudella. Johonkin raaka-
ainevaihtoehdoista on merkittävä arvo. Vaihtoehdot ovat: raakamaidon käyttömäärä 
litroissa vuodessa, raaka-ainemaidon käyttömäärä litroissa vuodessa ja muun 
maitopohjaisen raaka-aineen käyttömäärä kiloina vuodessa. Raaka-ainemaito 
tarkoittaa esim. kuorittua tai vakioitua maitoa tai kermaa. Muu maitopohjainen raaka-
aine tarkoittaa esim. muun eläimen kuin lehmän maitoa.   
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
Muun maitoalan valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot:  
 
• Valmistusmenetelmä 
Valitaan valmistettavat tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
savustus, paloittelu ja uudelleen pakkaaminen, muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista 
on oltava valittuna. 
 
• Raaka-aine 
Merkitään raaka-ainelaji 1000 litran / kg:n tarkkuudella. Johonkin raaka-
ainevaihtoehdoista on merkittävä arvo. Vaihtoehdot ovat: raakamaidon käyttömäärä 
litroissa vuodessa, raaka-ainemaidon käyttömäärä litroissa vuodessa ja muun 
maitopohjaisen raaka-aineen käyttömäärä kiloina vuodessa. Raaka-ainemaito 
tarkoittaa esim. kuorittua tai vakioitua maitoa tai kermaa. Muu maitopohjainen raaka-
aine tarkoittaa esim. muun eläimen kuin lehmän maitoa.   
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
 



   Sivu / sivut 24/82 
  Ohje / versio 1.0 
  Käyttöönotto 10.1.2015 

 
2  Liha-ala 

 
Liha-alan toiminta on elintarvikealan toimintaa, joka kohdistuu lihaan tai eläimen 
muuhun osaan tai näistä tuotettuun tuotteeseen. Liha-alan toimintaan kuuluu myös 
teurastus.  
 
Toimintaluokassa on 9 toimintatyyppiä. 
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Pienteurastus Toiminta, jossa teurastettujen eläinten määrä ei ylitä säädöksissä 

määriteltyä määrää. MMM:n asetuksessa laitosten 
elintarvikehygieniasta (1369/2011) on 3 §:ssä määritelty määrät.  

Teurastus Toiminta, johon kuuluu eläinten tainnutus ja verenlasku sekä 
nahan, sisäelinten ja muiden eläimen osien sekä sivutuotteiden 
irrottaminen ruhosta. Myös porojen teurastus.  

Leikkaamo Eläinten ruhoja paloittelu, leikkaaminen ja leikatun lihan lajittelu, 
kääriminen ja pakkaaminen.  

Jauhelihan valmistus Jauhelihan valmistus laitoksessa, joka on hyväksytty tähän 
toimintaan.  

Raakalihavalmisteiden 
valmistus 

Lihatuotteita, joihin on lisätty mausteita, lisäaineita tai muita 
elintarvikkeita tai jota on jalostettu, mutta ei kuitenkaan niin, että 
tuoreen lihan ominaisuudet olisivat kadonneet. Tällaisia tuotteita 
ovat esim. marinoidut lihatuotteet.  

Lihavalmisteiden  
valmistus (kypsä) 

Lihatuotteita, jota on käsitelty niin, että leikkauspinnan perusteella 
voidaan todeta tuoreen lihan ominaisuuksien kadonneen. Tällaisia 
tuotteita ovat esim. leikkeleet, makkarat, lihapullat, kuivaliha, 
täyssäilykkeet ja savustetut tuotteet.  

Mekaaninen lihan  
erottaminen 

Mekaanisesti erotetulla lihalla tarkoitetaan tuotetta, joka saadaan 
poistamalla liha luista luuttomaksi leikkaamisen jälkeen tai 
siipikarjan ruhoista käyttämällä mekaanisia keinoja, joiden 
seurauksena lihassyyn rakenne häviää tai muuttuu.  

Pakkaaminen Käärimisessä tuote pyritään suojaamaan ympäristön 
haittavaikutuksilta jakeluketjussa sijoittamalla se kääreeseen tai 
päällykseen, joka on suoraan kosketuksissa elintarvikkeen 
kanssa. Tuote sijoitetaan pakkaukseen käärimisen jälkeen. 
Uudelleenkäärittäessä (tai -pakatessa) alkuperäinen pakkaus 
poistetaan ja tuote kääritään / pakataan uudelleen esim. 
jatkojalostuksen tai eriin jakamisen jälkeen.  

Muu liha-alan  
valmistus 

Jos kyseessä on gelatiinin / kollageenin valmistus tai mahojen / 
rakkojen / suolien käsittely, valitaan ne. Jos kyseessä on jokin 
muu, esim. sulatettujen eläinrasvojen valmistus, jätetään valinta 
tyhjäksi.  

 
Pienteurastuksen ja teurastuksen tyyppikohtaiset ti edot: 

 
• Eläinlajit 
Valitaan käsiteltävä eläinlaji annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: punainen 
liha ja siipikarja: nautaeläimet, sika, lammas/vuohi, kavioeläin, siipikarja ja poro; 
tarhattu riista: villisika, strutsi, kani ja muu; luonnonvarainen riista: hirvi, peurat, karhu, 
hylje ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna mistä tahansa 
alaluokasta.  

 
• TSE  
Kun on valittu eläinlajiksi nautaeläimet, merkitään, onko kyseessä nautaeläinten 
päänlihan irrottaminen. Pakollinen tieto. 
 
• Naudanlihan vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä 
Kun on valittu eläinlajiksi nautaeläimet, merkitään, onko kyseessä naudanlihan 
vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä. Pakollinen tieto. Jos on valittu useita liha-alan 
toimintatyyppejä, merkitään tämä kaikkiin kohtiin. Ensisijainen toiminta -merkintä 
kertoo esim. raportoinnissa, että on useita toimintatyyppejä merkittynä.  
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• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
 

 
Leikkaamon ja pienleikkaamon tyyppikohtaiset tiedot : 
 
• Eläinlajit 
Valitaan käsiteltävä eläinlaji annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: punainen 
liha ja siipikarja: nautaeläimet, sika, lammas/vuohi, kavioeläin, siipikarja ja poro; 
tarhattu riista: villisika, strutsi, kani ja muu; luonnonvarainen riista: hirvi, peurat, karhu, 
hylje ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna mistä tahansa 
alaluokasta.  
 
• TSE  
Kun on valittu eläinlajiksi nautaeläimet, merkitään, onko kyseessä naudan päänlihan 
erottaminen. Pakollinen tieto. 
Kun on valittu eläinlajiksi nautaeläimet, merkitään, onko kyseessä naudan tai –  
selkäytimen poistaminen. Kun on valittu eläinlajiksi lammas tai vuohi, merkitään, onko 
kyseessä lampaan ja vuohen selkäytimen poisto. Pakollinen tieto.  
 
• Naudanlihan vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä 
Kun on valittu eläinlajiksi nautaeläimet, merkitään, onko kyseessä naudanlihan 
vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä. Pakollinen tieto. Jos on valittu useita liha-alan 
toimintatyyppejä, merkitään tämä kaikkiin kohtiin. Ensisijainen toiminta -merkintä 
kertoo esim. raportoinnissa, että on useita toimintatyyppejä merkittynä.  
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
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• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
 

 
Jauhelihan valmistuksen ja pakkaamisen tyyppikohtai set tiedot: 
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Naudanlihan vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä 
Jos kyseessä on naudanlihan vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä, merkitään se. 
Pakollinen tieto. Jos on valittu useita liha-alan toimintatyyppejä, merkitään tämä 
kaikkiin kohtiin. Ensisijainen toiminta -merkintä kertoo esim. raportoinnissa, että on 
useita toimintatyyppejä merkittynä.  
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
 
Raakalihavalmisteiden valmistuksen, lihavalmisten v almistuksen ja mekaanisen 
lihan erottamisen tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
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Muun liha-alan valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot:  
 
• Valmistus / käsittely 
Valitaan annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: gelatiinin / kollageenin 
valmistus ja mahojen / rakkojen / suolien käsittely. Jos kyseessä on jokin muu, esim. 
sulatettujen eläinrasvojen valmistus, jätetään valinta tyhjäksi.   
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
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3  Kala-ala 

 
Kala-alan toiminta on elintarvikealan toimintaa, joka kohdistuu kalaan, äyriäisiin tai 
nilviäisiin, näiden osiin tai ainesosaan tai näistä tuotettuun tuotteeseen.  
 
Toimintaluokassa on 2 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Tuoreiden kalastus-
tuotteiden käsittely 

Tuore kalastustuote on kalasta, äyriäisistä tai nilviäisistä tai niiden 
mädistä saatu jalostamaton elintarvike. Esim. perkaamaton kala, 
tuoreet simpukat ja ravut. 
 
Kala-alan raakavalmiste on kalastustuote, jonka rakennetta on 
muutettu perkaamalla, fileoimalla, viipaloimalla tai muulla 
toimenpiteellä, mutta johon ei ole lisätty muita ainesosia. Esim. 
perattu kala, kalafilee tai suolaamaton mäti.  
 
Kalojen perkaus tarkoittaa kala-alan toimintaa, jossa kalan 
sisälmykset poistetaan, ja johon voi liittyä myös kalan 
suomustaminen tai nylkeminen sekä pään, kidusten ja evien 
poistaminen.   
 

Kalajalosteiden  
valmistus 

Kalastustuotteesta valmistettu elintarvike, johon on lisätty muita 
ainesosia tai tuotetta on kuumennettu tai muuten käsitelty. Esim. 
graavisuolattu kala, marinoidut kalasuikaleet ja savustetut tuotteet.  

 
Tuoreiden kalastustuotteiden käsittelyn tyyppikohta iset tiedot: 
 
• Käsittelytapa 
Valitaan käsittelymenetelmä annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: lajittelu, 
perkaus, fileointi / paloittelu, mekaaninen lihan talteenotto ja muu. Yksi tai useampi 
vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
 
• Kalatyyppi 
Valitaan kalatyyppi annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: luonnon kala ja 
viljelty kala.   
 
• Uudelleen kääriminen ja pakkaaminen 
Merkitään kyllä, jos käsittelyn yhteydessä tuote kääritään ja pakataan uudelleen.  
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Käsittelee dioksiinipoikkeuksen mukaista kalaa.  
Merkitään kyllä, jos toimija käsittelee dioksiinipoikkeuksen mukaista kalaa. 
 
Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
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• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero. Pakollinen tieto. 
 
Kalajalosteiden valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot : 
 
• Valmistusmenetelmä 
Valitaan valmistusmenetelmä annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
savustaminen, mädin käsittely, äyriäisten ja nilviäisten keitto, täyssäilykkeiden 
valmistus, kalakukkojen valmistus ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava 
valittuna.  

 
• Kalatyyppi 
Valitaan kalatyyppi annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: luonnon kala ja 
viljelty kala.   
 
• Uudelleen kääriminen ja pakkaaminen 
Merkitään kyllä, jos valmistuksen yhteydessä tuote kääritään ja pakataan uudelleen.  
 
• Kalakukkojen valmistus 
Merkitään kyllä, jos valmistettavat tuotteet ovat pääsääntöisesti kalakukkoja. 
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Käsittelee dioksiinipoikkeuksen mukaista kalaa.  
Merkitään kyllä, jos toimija käsittelee dioksiinipoikkeuksen mukaista kalaa. 
 
Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
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4  Muna-ala 

 
Muna-alan toiminta on elintarvikealan toimintaa, joka kohdistuu kotieläimenä 
pidettävän linnun munaan, munan ainesosaan tai munasta tuotettuun tuotteeseen.  
 
Toimintaluokassa on 2 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selit ys  
Munapakkaamo Laitos, jossa luokitellaan kotieläiminä pidettävien lintujen munia 

painon ja laadun mukaan.  
Munatuotteiden  
valmistus 

Laitos, jossa valmistetaan munatuotteita, jotka on saatu munista tai 
munien osista tai osien seoksista kuoren ja kalvojen poistamisen 
jälkeen.  

 
Munapakkaamon tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Käytettävät munalajit 
Valitaan munalajit annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: kana, helmikana, 
hanhi, viiriäinen, strutsi ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
 
• Tuotantomuoto 
Valitaan tuotantomuoto annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: luomu, 
lattiakanala, kerroslattiakanala, ulkokanala ja häkkikanala. Yksi tai useampi 
vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
 
• Poikkeusalueen kananmunapakkaamo 
Valitaan kyllä, jos kyseessä poikkeusalueen munapakkaaja 
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Tuotantomäärä tarkoittaa 
pakkausmäärää. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
 
Munatuotteiden valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot:  
 
• Tuotteet 
Valitaan tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: kokomunamassa, 
keltuaismassa, valkuaismassa, keitetty muna, munarouhe, munarasvavalmiste, 
paistettu muna ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista tuotteet tai tuontituotteet on 
oltava valittuna.  
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• Tuontituotteet 
Valitaan tuontituotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: pitkä muna, 
vohvelimassa ja muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista tuotteet tai tuontituotteet on 
oltava valittuna.  
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos tuotteiden valmistuksessa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. 
Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija vastaa itse tuotteiden valmistuksessa syntyneiden 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksesta. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
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5  Vilja-kasvisala  

 
Vilja-kasvisalan toiminta on elintarvikealan toimintaa, joka kohdistuu kasviin tai 
sieniin, niiden osaan tai ainesosaan tai niistä tuotettuun tuotteeseen. Kasvikunnan 
tuotteita ovat viljojen lisäksi vihannekset, juurekset, marjat, hedelmät, pähkinät ja 
siemenet. Myös sokeri ja kasviöljy ovat kasvistuotteita, jalostettuja. Kasvistuotteet 
voivat olla viljeltyjä tai luonnosta kerättyjä tuotteita.  
 
Toimintaluokassa on 6 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Myllytoiminta Viljoista valmistetaan myllytuotteita, joita ovat esim. viljanjyvät, jauhot, 

hiutaleet, suurimot, rouheet, litisteet, leseet, alkiot ja pastatuotteet.  
Leipomotuotteiden  
valmistus 

Valmistetaan myös helposti pilaantuvia leipomotuotteita. Esim. 
lihapiirakoita, pasteijoita ja pitsoja. Jos käsitellään raakaa lihaa / kalaa, 
on kyseessä liha/kala-alan laitos. Konditoriatuotteiden valmistus 
(leivokset, täytekakut yms.). 

Ruoka- ja 
kahvileipien 
valmistus 

Valmistetaan leipää, pullaa ja keksejä yms. Näkkileivät. 

Muiden 
viljatuotteiden 
valmistus 

Muut viljatuotteet, kuin kolmeen edelliseen kuuluvat. Mallastuotanto. 
Kaurapohjaiset esim. maito- ja kermatuotteet. 

Kasvis- marja- ja 
hedelmätuotteiden 
valmistus 

Hillot, marmeladit, hyytelöt, täysmehut, nektarit ja mehut. Pilkotut 
kasvikset, raasteet, ”työstetyt” juurekset, kuten miniporkkanat / 
naposteluporkkanat. Kuivatut kasvikset / marjat tai niistä tehdyt 
jauheet. Juureskuorimot. Sokerin valmistus. Margariinin ja kasviöljyjen 
valmistus. Etikka, mausteet, mausteseokset, sinappi, ketsuppi, 
liemikuutiot. Italiansalaatti, perunasalaatti yms. Soseet. Soijatuotteiden 
valmistus (esim. jogurtinomaiset tuotteet). Pähkinä-, manteli- ja 
rusinatuotteet. 

Pakkaamotoiminta Kasvisten pakkaamista. Sisältää vähäistä käsittelyä, mikä tarkoittaa 
toimintaa, jolla helpotetaan tuotteen jatkokäsittelyä tai myyntiä 
muuttamatta tuotteen luonnetta. Tällaista toimintaa on esim. lajittelu, 
puhdistus tai pakkaaminen uusiin pakkauksiin. Tuotteelle voidaan 
tehdä myös vähäistä kauppakunnostusta, jossa kasvistuote saatetaan 
myynti- tai jalostuskelpoiseksi. Tällaista toimintaa on esim. 
myyntikelvottomien tuotteiden tai tuotteiden osien poistaminen, 
tuotteiden lajittelu tai luokittelu ja pesu.  

 
Jokaiseen vilja- ja kasvisalan toimintatyyppiin sis ältyy tyyppikohtaisena 
tietona:  
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa itse alkutuotannon tuotteita 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistuksen t yyppikohtaiset tiedot: 
 
• Valmistettava tuote 
Valitaan valmistettava tuote annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: hillojen, 
hyytelöiden ja marmeladien valmistus, täysmehujen ja mehujen valmistus ja muiden 
tuotteiden valmistus. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
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Pakkaamotoiminnan tyyppikohtaiset tiedot:  
 
• Pakattava tuote 
Valitaan pakattava tuote annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: ruokaperuna, 
kasvis, muu. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
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6  Muiden elintarvikkeiden valmistus  

 
Elintarvikealan toimintaa, joka kohdistuu pääasiassa muuhun valmistukseen kuin 
maito-, liha-, kala-, muna- tai vilja-kasvisalan toimintatyypeissä määriteltyihin 
toimintoihin.  
 
Toimintaluokassa on 4 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Yhdistelmätuotteiden 
valmistus  

Teollisesti valmistettu elintarvike, joka sisältää kasviperäisen ja 
jalostetun eläinperäisen ainesosan, ja jossa kumpaakin ainesosaa 
on käytetty muussakin tarkoituksessa kuin elintarvikkeen 
maustamiseen. Esim. jauheliha- ja juustopitsa, valmisruoat sekä 
lihakeitto ovat yhdistelmätuotteita. Jos lihakeittoa valmistetaan 
teollisesti raa´asta lihasta, kuuluu sen valmistaminen liha-alan 
toimintaan. Yhdistelmätuotteiden valmistus liittyy usein johonkin 
toiseen toimintatyyppiin; valvontakohteelle voi merkitä useamman 
toimintatyypin. 

Makeisten valmistus Suklaan, muiden makeisten ja purukumien valmistus.  
Juomien valmistus Tähän kuuluvat muiden juomien valmistus.  

Täysmehut, nektarit ja mehut kuuluvat vilja-kasvisalaan.  
Muu valmistus Esim. kahvinpaahto, , hunajapakkaamotoiminta. Lisäaineiden 

valmistus. Ravintolisien valmistus. Hiivatuotanto. Muut toiminnat, 
jotka eivät kuulu mihinkään muuhun elintarvikkeiden valmistuksen 
toimintatyyppeihin.  

 
Yhdistelmätuotteiden tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Tuoteryhmät 
Valitaan yhdistelmätuotteiden tuoteryhmät annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot 
ovat: tuoreet tuotteet (eli huoneenlämmössä säilyvät), kylmäsäilytystä vaativat 
tuotteet ja pakastetut tuotteet. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
Makeisten valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Valmistettava tuote 
Valitaan valmistettava tuote annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: suklaan 
valmistus ja muiden makeisten valmistus. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava 
valittuna. 
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
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Juomien valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Juomalaji 
Valitaan juomalaji annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: alkoholijuomat, 
luontaiset kivennäisvedet, muut kivennäisvedet, lähdevedet, muut pakatut vedet, 
virvoitusjuomat ja muut juomat. Yksi tai useampi vaihtoehdoista on oltava valittuna. 
Täys- mehut ja mehut kuuluvat vilja-kasvisalaan.  
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 litran tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
Muun valmistuksen tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Tuotantomäärä 
Merkitään tuotantomäärä 1000 kg tarkkuudella. Pakollinen tieto. 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
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7  Elintarvikkeiden myynti 

 
Elintarvikealan toimintaa, jossa elintarvikkeita myydään suoraan kuluttajalle tai 
toiselle yritykselle. Myynnissä on pääasiallisesti muualla valmistettuja elintarvikkeita, 
jotka on tarkoitettu muualla nautittavaksi. Elintarvikkeiden myynnin osalta valitaan 
toimijalle ne toimintatyypit, jotka sisältyvät toimintaan. Paistopiste ei yksin aiheuta 
myymälän luokittelua Käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita – toimintatyyppiin. 
 
Kioskia ei ole määritelty nykyisessä elintarvikelainsäädännössä, mutta tavanomaisesti 
sillä tarkoitetaan myymälää pienempää vähittäismyyntipaikkaa.  
Toimintaluokassa on 2 toimintatyyppiä 
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Elintarvikkeiden tukkumyynti  Tukkumyynnistä tuotteet lähtevät 

vähittäismyyntiketjuun.  
Elintarvikkeiden vähittäismyynti  Elintarvikkeiden myynti suoraan 

kuluttajalle  
Ulkomyyntialue Ei sisällä myynti/valmistustoimintoja eli 

valvontakohdetta. Ainoastaan 
(ulko)alueen, jossa mainittuja toimintoja 
voi harjoittaa.  

 



   Sivu / sivut 37/82 
  Ohje / versio 1.0 
  Käyttöönotto 10.1.2015 

 
Elintarvikkeiden tukkumyyntiin liittyvät tyyppikoht aiset tiedot: 
 
• Elintarvikkeiden myyntipinta-ala 
Merkitään elintarvikkeiden myyntipinta-ala neliöinä (m2). Jos on valittu useampia 
myyntitoimintatyyppejä, merkitään myyntipinta-ala ensisijaiselle toiminnalle ja muihin 
merkitään arvoksi 0. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos toiminnassa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. Pakollinen 
tieto. 
 
• Teollisesti pakattuja ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
Sisältää esim. kasvisten ja makeisten irtomyynnin. Ei-helposti pilaantuvien 
irtoleivonnaisten paisto ja/tai myynti. 
 
• Teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
Sisältää esim. kasvisten ja makeisten irtomyynnin. Tuotteet vaativat kylmäsäilytystilat. 
 
• Myydään pakkaamattomia elintarvikkeita 
Myös palvelumyynti. 
 
• Käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita  
Myös ruoanvalmistusta. 
 
• Tuoreiden vihannesten ja hedelmien myynti 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Markkinointi 
Valitaan markkinointitapa annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
internetmarkkinointi, suoramarkkinointi ja verkostomarkkinointi. Nämä voivat tulla 
myös kyseeseen, jos toimija harjoittaa näitä muun toimintansa yhteydessä. 
 
• Itujen kasvatus elintarvikehuoneistossa 
 
 
Elintarvikkeiden vähittäismyyntiin liittyvät tyyppi kohtaiset tiedot: 
 
• Elintarvikkeiden myyntipinta-ala 
Merkitään elintarvikkeiden myyntipinta-ala neliöinä (m2). Jos on valittu useampia 
myyntitoimintatyyppejä, merkitään myyntipinta-ala ensisijaiselle toiminnalle ja muihin 
merkitään arvoksi 0. Pakollinen tieto. 
 
• Sivutuotteet 
Merkitään kyllä, jos toiminnassa syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita. Pakollinen 
tieto. 
 
• Teollisesti pakattuja ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
Sisältää esim. kasvisten ja makeisten irtomyynnin. Ei-helposti pilaantuvien 
irtoleivonnaisten paisto ja/tai myynti. 
 
• Teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
Sisältää esim. kasvisten ja makeisten irtomyynnin. Tuotteet vaativat kylmäsäilytystilat. 
 
• Myydään pakkaamattomia elintarvikkeita 
Myös palvelumyynti, esim. ruoat ja liha/kalatuotteet. Jäätelökioskit. 
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• Käsitellään helposti pilaantuvia elintarvikkeita  
Myös ruoanvalmistusta. Jauhelihan jauhaminen ja pakkaaminen. Siivutus. 
Kalankäsittely. Helposti pilaantuvien irtoleivonnaisten paisto ja / tai myynti. 
 
• Tuoreiden vihannesten ja hedelmien myynti 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
• Markkinointi 
Valitaan markkinointitapa annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
internetmarkkinointi, suoramarkkinointi ja verkostomarkkinointi. Nämä voivat tulla 
myös kyseeseen, jos toimija harjoittaa näitä muun toimintansa yhteydessä.  
 
• Itujen kasvatus elintarvikehuoneistossa 
 
• Valmistaminen vähittäismyynnin yhteydessä, liha 
Merkitään kyllä, mikäli toimija valmistaa lihatuotteita vähittäismyyntiin 
 
• Valmistaminen vähittäismyynnin yhteydessä, kala 
Merkitään kyllä, mikäli toimija valmistaa kalatuotteita vähittäismyyntiin 
 
• Vain ruoka-aputoiminta 
Merkitään kyllä, kun toimija luovuttaa elintarvikkeita ainoastaan ruoka-apuna. 
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8  Vähäriskinen toiminta elintarvikehuoneistossa 
 

Tässä toimintaluokassa tarkoitetaan Valtioneuvoston asetuksessa eräistä 
elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011) mainittua 
vähittäisliikkeen vähäistä, paikallista ja rajoitettua toimintaa ja eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden käsittelyä. Liha- ja kalatuotteiden valmistus vähittäismyynnin 
yhteydessä on luokittelussa sijoitettu vähittäismyynnin alle. 

 
Toimintatyyppi  Selitys  
Nestemäiset maitovalmisteet Nestemäisten maitovalmisteiden valmistu/käsittely 

elintarvikehuoneistossa  
Juusto Juuston valmistus elintarvikehuoneistossa 
Voi ja ravintorasvat Voin ja ravintorasvojen valmistus elintarvikehuoneistossa 
Jäätelö Jäätelön valmistus elintarvikehuoneistossa 
Jauheet Jauheiden valmistus elintarvikehuoneistossa 
Muu valmistus Muu vähäinen valmistus elintarvikehuoneistossa 
Lihan käsittely Lihan käsittely elintarvikehuoneistossa, kun käsitellään 

lintuja enintään 3000 kpl, jänistä ja kania enintään 1000 
kpl vuodessa, tarhattua kania enintään 1000 kpl, 
siipikarjaa enintään 1000 kpl, poroa tai luonnonvaraista 
riistaa. Koskee vain teurastusta ja lihanleikkausta 
vähittäismyyntiä varten 

 
Nestemäiset maitovalmisteiden, juuston valmistuksen , voi ja ravintorasvat, 
jäätelö, jauheet ja muun valmistuksen tyyppikohtais et tiedot: 
 
• Raaka-aine 
Merkitään raaka-ainelaji 1000 litran / kg:n tarkkuudella. Johonkin raaka-
ainevaihtoehdoista on merkittävä arvo. Vaihtoehdot ovat: raakamaidon käyttömäärä 
litroissa vuodessa, raaka-ainemaidon käyttömäärä litroissa vuodessa ja muun 
maitopohjaisen raaka-aineen käyttömäärä kiloina vuodessa. Raaka-ainemaito 
tarkoittaa esim. kuorittua tai vakioitua maitoa tai kermaa. Muu maitopohjainen raaka-
aine tarkoittaa esim. muun eläimen kuin lehmän maitoa. 
 
• Tuotteiden valmistukseen liittyvä lämpökäsittely (pastörointi) 
Merkitään kyllä, kun valmistukseen liittyy lämpökäsittely. 

 
Lihan käsittelyn tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Linnut enintään 3000 kpl 
Merkitään kappalemäärä, kun kohteessa käsitellään luonnonvaraisia riistalintuja 
enintään 3000 kpl vuodessa vähittäismyyntiin 

 
• Jänis ja kani enintään 1000 kpl 
Merkitään kappalemäärä, kun kohteessa käsitellään jäniksiä ja kaneja enintään 1000 
kpl vuodessa vähittäismyyntiin 
 
• Poro 
Merkitään kappalemäärä, kun kohteessa käsitellään poroja. Koskee vain 
poronhoitoaluetta 
 
• Tarhattu kani enintään 1000 kpl 
Merkitään kappalemäärä, kun kohteessa käsitellään tarhattuja kaneja enintään 1000 
kpl vuodessa vähittäismyyntiin 
 
 
• Siipikarja enintään 1000 kpl 
Merkitään kappalemäärä, kun kohteessa käsitellään siipikarjaa enintään 1000 kpl 
vuodessa vähittäismyyntiin 
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• muu luonnonvarainen riista 
Merkitään arvioitu vuotuinen luonnonvaraisen riistan käsittelymäärä (enintään 10 
hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista vastaava lihan määrä) vähittäismyyntiin 
 
• Nimisuojatuotteet 
Valitaan nimisuojatuote valintalistalta, voi valita useita 
 
 
 
 
 

9  Vienti ja tuonti 
 
Elintarvikealan toimintaa, jossa harjoitettavan toiminnan tarkoitus on ainoastaan 
elintarvikkeiden maahantuonti ja maastavienti. Toimija ei fyysisesti käsittele 
elintarvikkeita, mutta myy, luovuttaa tai vastaanottaa niitä esim. puhelimitse, 
sähköpostitse tai faksina tehtyjen tilausten perusteella. Esim. agentuuriliikkeet. 
Toiminnan hyväksyy toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaviranomainen. 
Toimintaluokka voidaan lisätä myös sellaisille toimijoille, joiden ensisijainen toiminta 
on joku muu, esim. myynti. 
 
Toimintaluokassa on 2 toimintatyyppiä. 
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Elintarvikkeiden maastavienti EU:n ulkopuolelle vientiä. EU:n sisämarkkinakauppaa 

Suomen kannalta.  
Elintarvikkeiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta tuonti eli kolmasmaatuonti. EU:n 

sisämarkkinakauppaa Suomen kannalta muiden kuin 
eläimistä saatavien tuotteiden osalta.  

 
Elintarvikkeiden maastaviennin tyyppikohtaiset tied ot: 
 
• Tuoteryhmät 
Valitaan maasta vietävät tuoteryhmät annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
eläimistä saatavat elintarvikkeet ja muut kuin eläimistä saatavat elintarvikkeet. 
Yhdistelmätuotteet merkitään eläimistä saatavien elintarvikkeiden kohtaan.  
 
Elintarvikkeiden maahantuonnin tyyppikohtaiset tied ot: 
 
• Tuoteryhmät 
Valitaan maahan tuotavat tuoteryhmät annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
eläimistä saatavat elintarvikkeet ja muut kuin eläimistä saatavat elintarvikkeet. 
Yhdistelmätuotteet merkitään eläimistä saatavien elintarvikkeiden kohtaan. 
  
• Tuontimuoto 
Valitaan tuontimuoto annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: kolmasmaatuonti ja 
sisämarkkinakauppa.  
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10  Elintarvikkeiden tarjoilu 

 
Elintarvikkeiden tarjoilu on elintarvikealan toimintaa, jossa pääasiallisesti paikanpäällä 
valmistetaan, kuumennetaan tai annostellaan elintarvikkeita siellä kuluttajan 
nautittavaksi. 
 
Toimintaluokassa on 7 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Ravintolatoiminta Ruokaravintola, ruoan valmistus ja tarjoilu samassa paikassa. 

Ravintolan harjoittama vähäinen pitopalvelutoiminta sisältyy 
tähän harkinnan mukaan.   

Grilli- tai pikaruoka-
toiminta 

Hampurilaisravintolat ja luukulta tilattavien ruoka-annosten 
tarjoilu. 

Kahvilatoiminta Kahvileipätuotteiden tarjoilua, sisältää myös esim. salaatti- ja 
patonkitarjoilun. Kahvilan harjoittama vähäinen ruokatarjoilu / 
valmistus sisältyy tähän harkinnan mukaan. 

Pubitoiminta Vain juomatarjoilua, voi olla lisäksi vähäistä elintarviketarjoilua 
(esim. snackseja yms.). Esim. anniskeluravintolat ja yökerhot.  

Suurtalous, 
laitoskeittiötoiminta 

Esim. koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja 
henkilöstöravintoloiden keittiöt. 

Suurtalous, 
keskuskeittiötoiminta ja 
pitopalvelu 

Laitoskeittiö, joka toimittaa ruokaa myös muualle. Jos 
laitoskeittiö käyttää omia kuljetusvälineitä, kuuluvat ne tähän 
myös. Jos käytetään ulkopuolista kuljetuspalvelua, kuuluu se 
toimintaluokkaan elintarvikkeiden kuljetukset. Pitopalvelulla 
tarkoitetaan ammattimaista pitopalvelutoimijaa, joka valmistaa 
ruoat tilauksesta toimijan omassa elintarvikehuoneistossa, ja 
joka vastaa valmiiden tai puolivalmiiden ruokien kuljetuksesta 
pitopaikalle. Toimintaan voi lisäksi kuulua esimerkiksi raaka-
aineiden kuljetusta, ruoan valmistusta, viimeistelyä ja tarjoilua 
pitopaikalla.  

Suurtalous, 
tarjoilukeittiötoiminta 

Ei ruoanvalmistusta, voi olla vähäistä välipala- ja 
jälkiruokavalmistusta. 

 
 
Ravintolatoiminnan tyyppikohtaiset tiedot: 

 
• Asiakaspaikkojen lukumäärä 
Merkitään asiakaspaikkojen lukumäärä. Asiakaspaikoiksi lasketaan myös mahdolliset 
ulkopaikat, jos ne ovat elintarvikehuoneistoksi hyväksytyllä ulkoalueella. Pakollinen 
tieto. 
 
• Itujen kasvatus elintarvikehuoneistossa 
Merkitään kyllä, mikäli toimija kasvattaa elintarvikehuoneistossa myyntiin ituja  
 
• Vain ruoka-aputoiminta 
Merkitään kyllä, kun toimija tarjoilee elintarvikkeita ainoastaan ruoka-apuna.  
 
Grilli- tai pikaruokatoiminnan, kahvilatoiminnan ja  pubitoiminnan 
tyyppikohtaiset tiedot: 
 
• Asiakaspaikkojen lukumäärä 
Merkitään asiakaspaikkojen lukumäärä. Jos kyseessä on luukulta tarjoiltavat tuotteet 
eli asiakaspaikkoja ei ole ollenkaan, merkitään tällöin arvoksi 0. Pakollinen tieto. 
 
• Itujen kasvatus elintarvikehuoneistossa 
Merkitään kyllä, mikäli toimija kasvattaa elintarvikehuoneistossa myyntiin ituja  
 
• Vain ruoka-aputoiminta 
Merkitään kyllä, kun toimija tarjoilee elintarvikkeita ainoastaan ruoka-apuna. 



   Sivu / sivut 42/82 
  Ohje / versio 1.0 
  Käyttöönotto 10.1.2015 

 
 
Suurtalouksien; laitoskeittiötoiminnan, keskuskeitt iötoiminnan ja pitopalvelun 
sekä tarjoilukeittiötoiminnan, tyyppikohtaiset tied ot:  
 
• Ruokailijoiden keskimääräinen määrä / vrk 
Merkitään ruokailijoiden keskimääräinen määrä vuorokaudessa. Jos samassa esim. 
laitoskeittiön ruokalassa ruokailee sama joukko useasti päivässä, lasketaan 
ruokailijoiden määräksi annosmäärä / vrk. Keskuskeittiötoiminnassa lasketaan 
ruokailijoiden / annosten määräksi paikanpäällä tarjottavat annokset sekä muualle 
kuljetetut annokset yhteen. Pitopalvelutoiminnassa ruokailijoiden määräksi merkitään 
arvo 0, koska sitä on hankala arvioida suuren vaihtelun vuoksi. Pakollinen tieto. 
 
• Itujen kasvatus elintarvikehuoneistossa 
Merkitään kyllä, mikäli toimija kasvattaa elintarvikehuoneistossa myyntiin ituja  
 
• Vain ruoka-aputoiminta 
Merkitään kyllä, kun toimija tarjoilee elintarvikkeita ainoastaan ruoka-apuna. 
 
Oivaa varten tarjoilun toimintatyyppeihin kirjattav at tiedot 
 
Toiminnalle kirjataan pakollisina tietoina markkinointinimi ja sekä tarkastusasiakirjan 
postitusosoite. Vapaaehtoisena tietona voidaan lisätä osoitelisälisätieto tarkentamaan 
postitusosoitetta. 
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11  Elintarvikkeiden kuljetukset 

 
Elintarvikkeiden kuljetukset ovat elintarvikealan toimintaa, jossa harjoitettavan 
toiminnan tarkoitus on ainoastaan ammattimainen elintarvikkeiden kuljettaminen tai 
säilyttäminen kuljetusajoneuvossa tai kontissa. Toimijan muun toiminnan yhteydessä 
tapahtuva kuljetustoiminta sisältyy varsinaiseen toimintaan, eikä sitä merkitä erikseen 
kuljetustoiminnaksi. Esim. pitopalvelutoiminnassa toimijan toteuttama kuljetus sisältyy 
varsinaiseen toimintaan.  
 
Toimintaluokassa on 4 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Elintarvikkeiden kuljetus Kuljetus huoneenlämpöisenä.  
Elintarvikkeiden pakastekuljetus Kuljetus siten, että elintarvikkeet säilyvät koko ajan ≤ -18 

°C. 
Elintarvikkeiden kuljetus  
jäähdytettynä 

Kuljetus siten, että elintarvikkeet säilyvät koko ajan 
säädetyissä lämpötilarajoissa, 0-8 °C. 

Elintarvikkeiden kuljetus  
lämpimänä 

Kuljetus siten, että elintarvikkeet säilyvät koko ajan > + 
60 °C. 

 
Jokaiseen toimintatyyppiin sisältyy samat tyyppikoh taiset tiedot:  
 
• Kuljetusväline on hyväksytty ATP-sopimuksen nojalla 
Jos kuljetusväline on hyväksytty ATP-sopimuksen nojalla, valitaan oikea luokka 
annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat:  
   
 FRC koneellisesti jäähdytetty raskaseristeinen luokan C kuljetusväline 
 FNA koneellisesti jäähdytetty normaalieristeinen luokan A kuljetusväline 
 IN normaalieristeinen kuljetusväline 
 muu 
 
Luokan A kuljetusväline on varustettu sellaisella jäädytyslaitteella, että sisälämpötila 
voidaan säätää välillä 0  +12 °C. Luokan C kuljetusväline on varustettu sellaisella 
jäähdytyslaitteella, että sisälämpötila voidaan säätää -20  +12 °C.  
 
ATP-sopimus on helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja 
tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus (SopS 
48/81). Sopimuksen valvonta on Suomessa saatettu voimaan sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella (971/2006).  

• Alkutuotantotuotteiden kuljetus 
Merkitään kyllä, jos toimija kuljettaa alkutuotannon tuotteita. 
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12  Elintarvikkeiden varastointi, pakastaminen ja p akkaaminen 

 
Elintarvikkeiden varastointi on elintarvikealan toimintaa, jossa raaka-aineet ja valmiit 
tuotteet säilytetään niin, että ne eivät ole kosketuksissa toistensa kanssa, jotta 
ristikontaminaatiota ei pääse tapahtumaan. Säilytyksessä tulee noudattaa 
tuoteryhmäkohtaisia säilytyslämpötiloja ja -ohjeita. Varastolaitoksista tuotteita voi 
toimittaa esim. toiseen laitokseen.  
 
Elintarvikkeiden pakastaminen on elintarvikealan toimintaa, jossa tuote säilötään 
laskemalla lämpötila nopeasti -18 °C tai kylmemmäksi.  
 
Toimintaluokassa on 4 toimintatyyppiä.  
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden varastointi 

Tähän kuuluvat myös terminaalit, joissa tuotteita 
säilytetään < 24 h. Terminaalit merkitään 
tyyppikohtaisen tiedon ”muut eläimistä saatavat 
elintarvikkeet” -kohtaan.  

Muiden kuin eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden varastointi 

Tähän kuuluvat myös terminaalit, joissa tuotteita 
säilytetään < 24 h. 

Elintarvikkeiden pakastaminen Tuotteen säilömistä siten, että lämpötila lasketaan 
nopeasti -18 °C tai kylmemmäksi. 

Elintarvikkeiden pakkaaminen Tähän kuuluvat toimijat, jotka ainoastaan pakkaavat 
tuotteita, ja eivät ole vähittäismyyjiä eivätkä valmista 
mitään itse. 

 
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastoinnin t yyppikohtaiset tiedot: 
 
• Varastoitavat tuotteet 
Valitaan varastoitavat tuotteet annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: liha ja 
lihatuotteet, maito- ja maitotuotteet, kala- ja kalatuotteet (sis. sammakot ja nilviäiset 
yms.), muna- ja munatuotteet sekä muut eläimistä saatavat elintarvikkeet.  
 
• Varastomuoto 
Valitaan varastomuoto annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
pakkasvarastointi, jäähdytetty varastointi ja jäähdyttämätön varastointi.  
 
• Laitosnumero 
Syötetään hyväksytyn laitoksen laitosnumero 
 
Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden va rastoinnin tyyppikohtaiset 
tiedot: 
 
• Varastomuoto 
Valitaan varastomuoto annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
pakkasvarastointi, jäähdytetty varastointi ja jäähdyttämätön varastointi.  
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13  Elintarvikekontaktimateriaalit 

 
Elintarvikekontaktimateriaalialan toiminta on elintarvikealan toimintaan rinnastettavaa 
toimintaa, joka kohdistuu elintarvikekontaktimateriaaliin. Tällaisia ovat materiaalit ja 
tarvikkeet, jotka tarkoitukseensa käytettäessä joutuvat suoraan tai välillisesti 
kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Esim. pakkaus- ja pintamateriaalit, 
elintarvikkeiden valmistuslaitteet ja astiat .  
 
Toimintaluokassa on 18 toimintatyyppiä, jotka suoraan kuvaavat, mistä 
kontaktimateriaalista on kyse.  
 
Toimintatyyppi  
Aktiiviset ja älykkäät  
materiaalit ja pakkaukset 
Liimat 
Keramiikka 
Korkki 
Kumi 
Lasi 
Ioninvaihtohartsit 
Metallit ja metalliseokset 
Paperi ja kartonki 
Muovit 
Painovärit 
Regeroitu selluloosa 
Silikonit 
Tekstiilit 
Lakat ja pinnoitteet 
Vahat 
Puu 
Muu eli muut materiaalit, mitkä eivät kuulu 
edellisiin toimintatyyppeihin.  

 
Jokaiseen toimintatyyppiin sisältyy samat tyyppikoh taiset tiedot.  
 
• Tarkennus 
Valitaan toimintamuoto annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: valmistus, 
yhdistelmätuotteiden valmistus, jalostus, maahantuonti (EU:n ulkopuolinen ja sisäinen 
kauppa), maastavienti ja markkinointi. Yhdistelmätuotteiden osalta valitaan se, kumpi 
materiaali on pääasiallinen. 
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14  Alkutuotanto  

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä 
myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. 
Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden 
keräämisen. 
 
Alkutuotannon kohteet tuodaan järjestelmään vaiheittain, aluksi tässä 
toimintaluokassa on yksi toimintatyyppi. 
 
Toimintatyyppi  Selitys  
Itujen tuotanto Tähän kuuluvat sekä hyväksyntää vaativa että 

ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva itujen tuotanto, 
pois lukien vähittäismyynnin ja tarjoilun yhteydessä 
tapahtuvan itujen tuotannon. 

 
 
Itujen tuotantoon liittyvät tyyppikohtaiset tiedot:  
 
• Veden lähde 
valitaan vaihtoehdoista vesilaitos, kaivo tai pintavesi tuotannossa käytetty veden 
lähde 
 
• Tuotantomäärä 
Ilmoitetaan vuosittainen tuotantomäärä kiloina 
 
• Siementen puhdistaminen ennen idätystä 
Valitaan vaihtoehdoista kuumennus, kemiallinen tai muu käsittely 
 
• Siemenlajit 
Valitaan siemenlajit vaihtoehdoista alfalfa, linssi, persianapila tai muu 
 
• Siemenen alkuperä 
Valitaan vaihtoehdoista itse kasvatettu, EU tai kolmas maa 
 
• Kuuluu hyväksymismenettelyn piiriin, jos toimittaa ituja myytäväksi tukkuun tai myy 
suoraan kuluttajille yli 10 000 kg vuodessa ja/tai vähittäiskauppaan yli 10 000 kg 
vuodessa. 
 
• Hyväksymispäivämäärä 
Syötettävä hyväksymispäivämäärä. Pakollinen tieto, jos valittu Kuuluu hyväksymis- 
menettelyn piiriin 
 
• Kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin, jos ituja ei toimiteta tukkuun ollenkaan sekä lisäksi 
suoraan kuluttajalle toimitettavien itujen määrä on alle 10 000 kg vuodessa ja/tai 
vähittäiskauppaan toimitettavien itujen määrä on alle 10 000 kg. 
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LIITE 2 
 
TUPAKKALAIN ALAISEN TOIMINNAN LUOKITTELU 
 

Tupakkalain mukainen valvonta jaetaan kolmeen toimintaluokkaan, joita ovat: 
• tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja muu luovutus 
• tupakan mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen 
• tupakointikiellot ja -rajoitukset 

 
Punaisella on kirjoitettu ne toimintatyypit, jotka eivät kuulu valvontaohjelmassa kuvattuun 
suunnitelmalliseen valvontaan. 
 
Neljäntenä toimintaluokkana on määrittelemätön valvontakohde (ks. luku 4). 

1 Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja muu luovutus toimintaluokka 
 
Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja muu luovutus -toimintaluokassa on 3 
toimintatyyppiä. 
 

YHTI Toimintatyyppi Selitys 

Vähittäismyynti 
Vähittäismyynnillä tarkoitetaan 
tupakkatuotteiden myyntiä 
vähittäin. 

Tukkumyynti 
Tukkumyynnillä tarkoitetaan 
tupakkatuotteiden myyntiä 
jälleenmyyntiin. 

Muu luovutus 

Tupakkatuotteiden muulla 
luovutuksella tarkoitetaan muun 
muassa tupakkatuotteiden 
ilmaisjakelua, lahjoittamista tai 
välittämistä. 

 
 
Vähittäismyynnin tyyppikohtaiset tiedot 
 
• Myytävä tuoteryhmä  
Valitaan myytävä tuoteryhmä annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
tupakkatuotteet, tupakointivälineet, tupakkajäljitelmät tai tupakan vastike. Yksi tai 
useampi voi olla valittuna. Mikäli kyseessä on tupakkatuotteen myynti, merkitään 
myyntilupanumero sekä myyntipisteiden ja mahdollisten automaattisten myyntilaitteiden 
lukumäärä pakollisina tietoina. Tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden 
vähittäismyynnin osalta on lisäksi merkittävä pakollisena tieto, onko 
omavalvontasuunnitelma saatavilla myyntipaikassa (Kyllä/Ei). 
 
• Myyntipaikan tyyppi 
Valitaan myyntipaikan tyyppi annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
elintarvikemyymälä, kioski, huoltoasema, tavaratalo, ravintola/kahvila, majoitusliike, 
liikenneväline, tukkumyymälä, automaattinen myyntilaite, internet, muu. Yksi tai useampi 
voi olla valittuna. Jos myyntipaikan tyyppi on internet, on pakollisena tietona kirjattava 
internet -osoite. 
 
Tupakkatuotteiden vähittäismyynti -toimintatyypissä on pakollisena tietona vuosittainen 
valvontamaksu. Kohtaan merkitään kunnan vahvistaman taksan mukainen 
euromääräinen luku. 
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Tukkumyynnin tyyppikohtaiset tiedot 
 
• Myytävä tuoteryhmä  
Valitaan myytävä tuoteryhmä annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
tupakkatuotteet, tupakointivälineet, tupakkajäljitelmät tai tupakan vastike. Yksi tai 
useampi voi olla valittuna. Tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden tukkumyynnin osalta 
on lisäksi merkittävä pakollisena tieto, onko omavalvontasuunnitelma saatavilla. 
(Kyllä/Ei). 
 
• Myyntipaikan tyyppi 
Valitaan myyntipaikan tyyppi annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: tukkumyymälä, 
internet. Jos myyntipaikan tyyppi on internet, on pakollisena tietona kirjattava internet -
osoite. 
 
Muun luovutuksen tyyppikohtaiset tiedot 
 
• Toiminnan tarkenne 
Valitaan tarkenne annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: elinkeinotoiminnassa tai 
muu luovutus. Yksi tai useampi voi olla valittuna 
 
• Luovutettava tuoteryhmä 
Valitaan luovutettava tuoteryhmä annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
tupakkatuotteet, tupakointivälineet, tupakkajäljitelmät tai tupakan vastike. 

2 Tupakan mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynnine distäminen toimintaluokka  

 
Tupakan mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen -toimintaluokassa on 
1 toimintatyyppi. 
 
YHTI Toimintatyyppi Selitys 

Muut kuin myyntipaikat 
Tupakkatuotteiden mainontaa 
muualla kuin myyntipaikoissa 

 
Muut kuin myyntipaikat tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan mainostettu tuoteryhmä annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
tupakkatuotteet, tupakointivälineet, tupakkajäljitelmät tai tupakan vastike. 
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3 Tupakointikiellot ja rajoitukset toimintaluokka 
 
Tupakointikiellot ja -rajoitukset -toimintaluokassa on 8 toimintatyyppiä.  
 
YHTI Toimintatyyppi Selitys 
Lasten päivähoito  

Koulut ja oppilaitokset  

Alaikäiselle hoitoa antava laitos  

Virastot, viranomaiset ja niihin 
verrattavissa olevat muut julkiset 
laitokset sekä muut työyhteisöt  

sisältää: 
• ravitsemisliikkeet 
• ravintolat, joissa on tupakoinnin täyskielto 
• ravintolat, joissa on erillinen tupakointitila 

Asunto-osakeyhtiön tai muun 
asuinyhteisön asuinkiinteistö 

 

Sisätiloissa järjestettävät yleiset 
tilaisuudet 

 

Ulkoalueilla järjestettävät yleiset 
tilaisuudet, joissa osallistujat 
oleskelevat paikoillaan 

 

Yleiset kulkuneuvot  

 
Lasten päivähoidon tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: perhepäivähoito, 
päiväkoti, perhepäiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, leikkitoiminta ja muu päivätoiminta. Yksi 
tai useampi voi olla valittuna. Perhepäivähoito toimintatyyppiin ei tehdä valvontaohjelman 
mukaista suunnitelmallista valvontaa, eikä tähän toimintatyyppiin voi syöttää kunnan 
suunnitelman mukaista tarkastustiheyttä.  
 
Koulujen ja oppilaitosten tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: esiopetus, peruskoulu, 
lukio, ammatillista koulutusta antava oppilaitos, oppilaitoksen oppilasasuntola ja muu 
oppilaitos. Yksi tai useampi voi olla valittuna. 
 
Alaikäisille hoitoa antavan laitoksen tyyppikohtais et tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: sairaala tai vastaava, 
lastenkoti, koulukoti, muu lastensuojelulaitos. Yksi tai useampi voi olla valittuna. 
 
Virastojen, viranomaisten ja niihin verrattavissa o levien muiden julkisten laitosten 
sekä muiden työyhteisöjen tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: kuntien ja valtion 
virastot, toimistot ja toimipisteet, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavat laitokset, 
virkistys-, kulttuuri- ja urheilutilat, hotellit ja muu majoitustoiminta, ravintolat ja muut 
ravitsemisliikkeet, liikenteen odotustilat ja muut työyhteisöjen asiakastilat. Yksi tai 
useampi voi olla valittuna. 
 
Merkitään tieto mahdollisesta tupakointiin tarkoitetusta huoneesta tai muusta tilasta 
(muiden kuin ravintoloiden osalta). Ravintoloiden ja muiden ravitsemisliikkeiden osalta 
merkitään pakollisena tieto mahdollisesta ravintolan tupakointitilasta (Kyllä/Ei). Hotellien 
ja muiden majoitusliikkeiden osalta merkitään tieto siitä, onko majoitusliikkeessä 
majoitushuoneita, joissa tupakointi on sallittu.  
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Suurimpaan osaan tämän toimintaluokan toimintatyypeistä ei tehdä valvontaohjelman 
mukaista suunnitelmallista valvontaa. Valvontayksiköiden on kuitenkin mahdollista 
syöttää näille toimintatyypeille kunnan suunnitelman mukainen tarkastustiheys, jolloin 
kohde voi olla suunnitelmallisen valvonnan piirissä. 
 
Asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiin teistön tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: yhteiset ja yleiset 
sisätilat ja yhteinen ulkoalue, jolla asuinyhteisö on kieltänyt tupakoinnin. Yksi tai useampi 
voi olla valittuna. Tähän toimintatyyppiin ei tehdä valvontaohjelman mukaista 
suunnitelmallista valvontaa, eikä tähän voi syöttää kunnan suunnitelman mukaista 
tarkastustiheyttä. 
 
Sisätiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien  tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: suuret yleisötilaisuudet 
ja muut yleisötilaisuudet. Yksi tai useampi voi olla valittuna. Tähän toimintatyyppiin ei 
tehdä valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa. Valvontayksiköiden on 
kuitenkin mahdollista syöttää tälle toimintatyypille kunnan suunnitelman mukainen 
tarkastustiheys, jolloin kohde voi olla suunnitelmallisen valvonnan piirissä. 
 
Ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien , joissa osallistujat oleskelevat 
paikoillaan, tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: suuret yleisötilaisuudet 
ja muut yleisötilaisuudet. Yksi tai useampi voi olla valittuna. Tähän toimintatyyppiin ei 
tehdä valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa. Valvontayksiköiden on 
kuitenkin mahdollista syöttää tälle toimintatyypille kunnan suunnitelman mukainen 
tarkastustiheys, jolloin kohde voi olla suunnitelmallisen valvonnan piirissä. 
 
Yleisten kulkuneuvojen tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: juna, linja-auto, laiva ja 
muu yleinen kulkuneuvo. Yksi tai useampi voi olla valittuna. Tähän toimintatyyppiin ei 
tehdä valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa. Valvontayksiköiden on 
kuitenkin mahdollista syöttää tälle toimintatyypille kunnan suunnitelman mukainen 
tarkastustiheys, jolloin kohde voi olla suunnitelmallisen valvonnan piirissä. 
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LIITE 3. 
 
TERVEYDENSUOJELULAIN ALAISEN TOIMINNAN LUOKITTELU 
 

Punaisella on kirjoitettu ne toimintatyypit, jotka eivät kuulu valvontaohjelmassa kuvattuun 
suunnitelmalliseen valvontaan. Nämä toimintatyypit eivät ole terveydensuojelulain 13 § 
mukaan ilmoitusvelvollisia kohteita tai terveydensuojelulain 18 §:n mukaan hyväksyttäviä 
talousvettä toimittavia laitoksia. Näille toimintatyypeille ei kirjoiteta terveydensuojelu-
viranomaisen päätöspäivämäärää. Terveydensuojeluviranomaisen päätöspäivämäärällä 
tarkoitetaan joko TsL 13 § mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärää tai TsL 18 § 
mukaisen hyväksymismenettelyn päätöspäivämäärää. Osa näistä ei-suunnitelmallisen 
valvonnan toimintatyypeistä voi olla kunnan viranomaisen harkinnan perusteella kuitenkin 
suunnitelmallisen valvonnan piirissä, jolloin niille on kuitenkin mahdollista syöttää kunnan 
valvontasuunnitelman mukainen tarkastustiheys.  
 
Huom. terveydensuojelutoimialalla on toimintatyyppejä (yksityiset talousvesikaivot ja 
lähteet, yksityisen kiinteistön verkosto, perhepäivähoito, palveluasuminen, tukiasuminen 
ja muut asumispalvelut, yksityiset kiinteistöt, yksityiset altaat) jotka eivät voi olla 
suunnitelmallisen valvonnan piirissä. Näille toimintatyypeille ei ole mahdollista syöttää 
tietoja valvontasuunnitelmasta ja tarkastustiheydestä.   

1 Talousveden jakelu ja käyttö toimintaluokka 
 
Talousveden jakelu ja käyttö -toimintaluokka jakautuu 2 toimintatyyppiin. 
 
YHTI Toimintatyyppi Selitys (ominaisuudet) 

Talousvettä toimittava laitos 
(asetus 461/2000 ) 

Ominaisuuksista valitaan yksi. 
Vaihtoehdot ovat: 
- EU-vesilaitokset; vedentoimitus yli 

1000 m3/vrk tai vähintään 5000 
henkilöä 

- muut vesilaitokset; vedentoimitus 
10 - 1000 m3/vrk tai 50 - 5000 
käyttäjää 

Talousvettä toimittava laitos 
(asetus 401/2001) 

- pienet vesilaitokset; vedentoimitus 
< 10 m3/vrk tai alle 50 henkilöä 

Talousvettä toimittavan laitoksen (asetuksen 461/20 00) mukaisen kohteen 
tyyppikohtaiset tiedot 

Luokittelussa on merkitty vedenjakelualueen eli verkoston (toiminnan) tiedot kirjaimella A 
ja vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen tiedot kirjaimelle B (kuva 6). 

Talousvettä toimittava laitos (Y-tunnus) on toimija, jonka toimipaikan osoitteeksi voidaan 
merkitä vesilaitoksen postiosoite (käyntiosoite), mikäli YTJ järjestelmästä palautettava 
osoite on jokin muu.  

 
Talousvettä toimittavalla laitoksella voi olla useita vedenjakelualueita (verkostoja), 
joista jokainen perustetaan järjestelmään omiksi va lvontakohteikseen.  
Vedenjakelualueen eli verkoston toimija on Y-tunnuksellinen toimija (esim. Kaupungin 
vesi). Samalla toimijalla voi olla useita vedenjakelualueita. Vedenjakelualueiden 
merkitseminen järjestelmään on kerrottu kappaleessa 3.1. Vedenjakelualueen 
toimipaikan nimi voi olla esim. vedenjakelualueen/alueen kutsumanimi ja toimipaikan 
osoite (mikäli vedenjakelualueella ei ole omaa osoitetta) voi olla sama kuin Y-
tunnuksellisen toimijan (esim. Kaupungin vesi) osoite.  
 



   Sivu / sivut 52/82 
  Ohje / versio 1.0 
  Käyttöönotto 10.1.2015 

 
Toimintatyyppi on talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen 
kohde. Toimintatyypin ominaisuuksista valitaan yksi seuraavista annetuista 
ominaisuusvaihtoehdoista: 1) EU-vesilaitokset; vedentoimitus yli 1000 m3/vrk tai 
vähintään 5000 henkilöä, 2) muut vesilaitokset; vedentoimitus 10 - 1000 m3/vrk tai 50 - 
5000 käyttäjää. Pakollisena tietona merkitään toimitettavan talousveden määrä m3/vrk ja 
veden käyttäjien määrä henkilöinä.  Terveydensuojeluviranomaisen hyväksymis-
päivämäärä, on pakollinen tieto (ks. ohjeen luku 4 ”Toiminnan päivämäärätiedot”). 
 
Merkitään pakollisena tieto siitä, käyttääkö elintarviketeollisuus vedestä yli 50 % 
(Kyllä/Ei). Järjestelmässä on kyseisessä kohdassa oletuksena "ei". 
 
Näytteenottopisteet ovat vedenjakelualueeseen (verkosto) liittyviä 
rinnakkaistoimipaikkoja. Näytteenottopisteisiin kytketään keskitettyyn järjestelmään 
perustamisen yhteydessä vedenjakelualueen tunnus. Näytteenottopisteen tietoina 
kysytään nimi, osoite ja koordinaatit. Koordinaatit eivät ole pakollisia tietoja.  
 
Toimintatyypissä ”talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen 
kohde” on vedenjakelualue- eli verkostokohtaisia tietoja merkitty luokitteluun (YHTI1-
luokittelutaulukkoon) kirjaimella A. 
 
Kuntajärjestelmä laskee vedenjakelualueen vähimmäistutkimustiheyden toimitettavan 
talousveden määrästä (jatkuva valvonta ja jaksottainen seuranta). Lisäksi merkitään 
valvontatutkimusohjelman mukainen näytemäärä (jatkuva valvonta ja jaksottainen 
seuranta), mikäli tämä poikkeaa edellisestä. Valvontaan otetut lisämuuttujat kohtaan 
kirjataan tekstimuotoisena, mikäli valvontatutkimusohjelmaan on otettu lisämuuttujia sekä 
onko tutkimustiheyttä vähennetty puoleen asetuksen mukaisesta tutkimustiheydestä ja 
mitä muuttujia vähennys koskee. 
 
Seuraavista aineista kysytään pakollisena tietona tutkimusvuodet (jaksottaisessa 
seurannassa tutkittu vuonna): Akryyliamidi, epikloorihydriini, vinyylikloridi, bromaatti, 
trihalometaanit ja torjunta-aineet. Perustelut talousvesiasetuksen soveltamisoppaassa 
(461/2000 liite II). Nämä tulevat jatkossa YHTI:n kautta historiatietoina. Lisäksi kysytään 
laskennalliset pitoisuudet akryyliamidista, epikloorihydriinistä ja vinyylikloridista. 
Laskennalliset pitoisuudet merkitään, silloin kun vedenkäsittelykemikaaleista tai 
laitemateriaaleista voi liueta em. aineita (asetuksen 461/2000 liite II). 
 
Seuraavista aineista kysytään tutkimusvuosi: antimoni, boori, seleeni, kloorifenolit, 
bentseeni, syanidit, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, bentso(a)pyreeni, bromaatti vedestä, 
jota ei ole otsonoitu, (pintavedessä; bromaatin tutkimusvuosi ei ole pakollinen tieto), 1,2-
dikloorietaani, polysykliset aromaattiset hiilivedyt ja uraani. Radioaktiivisutta koskevista 
tutkimuksista (tritium ja viitteellinen kokonaisannos) kysytään tutkimusvuosi. Jos 
tutkimusvuosi on merkitty, merkitään myös tutkimustulos (pakollinen tieto). 
 
Veden laadusta tiedottamisesta merkitään tiedotustapa. Vaihtoehtoja ovat: ”internet”, 
”paikallislehti”, ”erillinen tiedote”, ”vuosikertomus”, ”radio” tai ”muu mikä” (merkitään 
Kyllä/Ei). Yksi on oltava valittuna (kyllä). Jos ”muu mikä” on merkittynä, kirjoitetaan 
sanallinen kuvaus tekstikenttään (max. 4000 merkkiä). Tiedottamisen tiheys merkitään 
(Kyllä/Ei): viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, kerran vuodessa, vain 
erityistilanteissa ja talousveden laadun häiriötilanteissa tai muu mikä. Yksi on oltava 
valittuna (kyllä).  Jos ”muu mikä”-kohta on valittuna, kirjoitetaan sanallinen selitysteksti 
(max. 4000 merkkiä). 
 
Tiedon sisällöstä valitaan (Kyllä/Ei): yksittäiset valvontatutkimustulokset, yhteenveto 
talousveden laadusta, poikkeava talousveden laatu, toimitetun talousveden määrä, 
raakavesilähteet, kuvaus talousveden valmistuksesta tai muu mikä. Jos ”muu mikä” -
kohta on valittuna, kirjoitetaan sanallinen selitysteksti (max. 4000 merkkiä). Yksi on oltava 
valittuna (kyllä).  
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Tähän asti em. tiedot on toimitettu ns. EU-vesilaitosten tutkimustulosten raportoinnin 
yhteydessä. Jatkossa ko. raportointi tehdään YHTI:n kautta, minkä vuoksi toimintaa 
koskevia komissiolle raportoitavia tietoja kysytään toimintatyyppikohtaisina pakollisina 
tietoina. 

Vedenottamot/vedenkäsittelylaitokset ( aikaisemmassa ohjeen päivitysversiossa 
vedenottamot)  ja ostettu vesi  

Jokaisella vedenjakelualueella on 0-n kpl vedenottamoita/vedenkäsittelylaitoksia. 
Vedenottamot/vedenkäsittelylaitokset merkitään järjestelmään alitoimintatyyppinä 
vedenottamo/vedenkäsittelylaitos. 
 
Vedenottamot/vedenkäsittelylaitokset saavat yksilöivän järjestelmätunnisteen siinä 
vaiheessa, kun ne perustetaan keskitettyyn järjestelmään. 
Vedenottamoille/vedenkäsittelylaitoksille annetaan automaattisesti myös sen 
vedenjakelualueen tunniste, jonka alueeseen ne kuuluvat. Tällä tunnuksella 
vedenottamot/vedenkäsittelylaitokset linkitetään automaattisesti vedenjakelualueeseen. 
Vedenottamot /vedenkäsittelylaitokset yksilöidään nimen avulla. Raakaveden laatuun ja 
veden käsittelyyn liittyvät tiedot kysytään vedenottamo-/vedenkäsittelylaitoskohtaisesti 
(merkitty luokitteluun kirjaimella B). 
 
Tietojärjestelmän näkökulmasta myyvältä laitokselta ostettu vesi rinnastuu talousvettä 
toimittavan laitoksen omiin vedenottamoihin/vedenkäsittelylaitoksiin. Mikäli talousvettä 
toimittava laitos jakaa ostovettä, lisätään ostovesi alitoimintatyyppinä vedenottamo/ 
vedenkäsittelylaitos. Ostettu vesi voi olla peräisin joko tukkuvesilaitokselta tai toiselta 
talousvettä toimittavalta laitokselta.  
 
Pakollisena ominaisuustietona on merkittävä vähintään yhden talousvettä myyvän 
laitoksen Y-tunnus talousvettä myyvän laitoksen vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen 
nimi sekä tältä laitokselta ostetun veden määrä m3/vrk. Keskitetyssä järjestelmässä 
talousvettä myyvä laitos ja talousvettä ostava laitos linkitetään annetun Y-tunnuksen 
avulla. Huom. sen valvontayksikön, jonka alueella ko. talousvettä myyvä laitos sijaitsee, 
on perustettava ensin ko. laitos keskitettyyn järjestelmään, jotta järjestelmään voidaan 
tämän jälkeen perustaa tältä laitokselta vettä ostava talousvettä toimittava laitos. 
 
Raakaveden osalta valitaan yksi tai useampi annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
pintavesi, pohjavesi tai tekopohjavesi. Jos valitaan tekopohjavesi, on pakollisena tietona 
merkittävä seuraavat tiedot: kuinka monta prosenttia tekopohjavedestä on tuotettu 
rantaimeytyksellä, kuinka monta prosenttia on tuotettu allasimeytyksellä ja kuinka monta 
prosenttia on tuotettu sadetusimeytyksellä ja kuinka monta prosenttia on muulla tavalla 
tuotettua tekopohjavettä. Jos valitaan muulla tavalla tuotettu tekopohjavesi, kirjoitetaan 
kenttään muu mikä, sanallinen kuvaus tekopohjaveden tuotannosta. 
 
Vedenkäsittelystä pakollisena tietona kysytään käytetäänkö suodatusta, saostusta, 
desinfiointia, pH:n säätöä tai muuta vedenkäsittelyä (merkitään Kyllä/Ei). Mikäli valittuna 
on ”muu vedenkäsittely”, kirjoitetaan siitä sanallinen kuvaus (max. 4000 merkkiä) 
 
Mikäli valittuna on ”desinfiointi”, merkitään pakollisena tietona desinfiointitapa: 
”kloorikemikaalit”, ”UV”, ”otsonointi” tai ”muu mikä” (valitaan Kyllä/Ei). Mikäli kohtaan muu 
mikä on valittu kyllä, kirjoitetaan sanallinen kuvaus. 
 
Vedenkäsittelykemikaaleista kirjoitetaan sanallinen kuvaus (max. 4000 merkkiä). Mikäli 
vedenkäsittelykemikaaleja ei ole käytetty, kirjoitetaan kohtaan ”ei käytetty 
vedenkäsittelykemikaaleja”. Mikäli vedenottamolla/vedenkäsittelylaitoksella käytetään 
klooriamiineja tai alumiiniyhdisteitä vedenkäsittelykemikaaleina, tieto siitä kirjoitetaan 
kenttään.  
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Talousvettä toimittavan laitoksen (asetus 401/2001)  mukaisen kohteen 
tyyppikohtaiset tiedot  

Luokittelussa on merkitty vedenjakelualueen eli verkoston tiedot kirjaimella A ja 
vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen tiedot kirjaimelle B (kuva 6). 
 
Valitaan vedenjakelualueen eli verkoston tiedoista (merkitty kirjaimella A) pienet 
vesilaitokset; vedentoimitus < 10 m3/vrk tai alle 50 henkilöä. 
 
Pakollisena tietona on merkittävä joko toimitettava veden määrä m3/vrk tai veden 
käyttäjien määrä henkilöinä. 
 
Vedenottamokohtaisia/vedenkäsittelylaitoskohtaisia tietoja (merkitty kirjaimella B): 
 
Merkitään vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen tai ostoveden toimittajan nimi. Jos 
kyseessä on ostovesi, merkitään ostoveden toimittajan Y-tunnus. 
 
Raakaveden laadun osalta merkitään, kuinka paljon siitä on pinta-, pohja-, tekopohja- tai 
ostovettä (m3/vrk). Mikäli raakavedessä on pohjavettä, merkitään pakollisena tietona 
(Kyllä/Ei), onko kyseessä rengaskaivo, porakaivo, muu kaivo tai lähde tai muu, mikä 
(tekstikenttä). Merkitään ostoveden toimittajan vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen nimi 
sekä ostoveden määrä m3/vrk. Vedenkäsittelyn osalta merkitään, onko käytössä 
suodatus (K/E), saostus (K/E) desinfiointi (K/E), radioaktiivisuuden poisto (K/E), pH:n 
säätö tai muu vedenkäsittely. Mikäli valitaan desinfiointi, merkitään pakollisena tietona 
desinfiointitapa annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: kloorikemikaalit, UV, otsonointi tai 
muu, mikä (tekstikenttä). Mikäli valitaan kohta muu mikä, kirjataan tekstikenttään 
desinfiointitapa. 
 
Kirjataan pakollisena tietona näytteenottosuunnitelman laatimispäivämäärä (tai 
päivityspäivämäärä) sekä erityistilannesuunnitelman hyväksymis-/päivityspäivämäärä  
 
Näytteenottosuunnitelman mukainen tutkimustiheys kohtaan merkitään 
näytteenottosuunnitelman mukainen näytteenottomäärä vuodessa (voi olla myös 
desimaaliluku esim. 0,3 eli näyte kerran kolmessa vuodessa) 

2 Talousveden tukkumyynti toimintaluokka 
 

Talousveden tukkumyynti -toimintaluokassa on 1 toimintatyyppi. Talousveden 
tukkumyynti käsittää vain laitokset, jotka ovat puhtaasti tukkuvesilaitoksia ja joilla itsellään 
ei ole yhtään talousveden käyttäjää. 
 
YHTI Toimintatyyppi Selitys 
Talousveden tukkumyynti  

 
 
Talousveden tukkumyynnin tyyppikohtaiset tiedot 
 
Luokittelussa on merkitty vedenjakelualueen eli verkoston (toiminnan) tiedot kirjaimella A 
ja vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen tiedot kirjaimelle B (kuva 7). 
 
Vedenjakelualueen pakollisena tietona merkitään toimitettavan talousveden määrä 
(m3/vrk) sekä tieto siitä, käyttääkö elintarviketeollisuus yli 50 % vedestä (K / E). 
Järjestelmässä on oletuksena ”ei”. 
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Vedenottamo-/vedenkäsittelylaitoskohtaisia tietoja (merkitty kirjaimella B): 
 
Kirjoitetaan vedenottamon/vedenkäsittelylaitoksen nimi. 
Vedenottamo/vedenkäsittelylaitoskohtaisesti raakaveden laadun osalta merkitään, kuinka 
paljon toimitetusta vedestä on pinta-, pohja- tai tekopohjavettä (m3/vrk). Jos valitaan 
tekopohjavesi, on pakollisena tietona merkittävä seuraavat tiedot: kuinka monta 
prosenttia tekopohjavedestä on tuotettu rantaimeytyksellä, kuinka monta prosenttia on 
tuotettu allasimeytyksellä ja kuinka monta prosenttia on tuotettu sadetusimeytyksellä ja 
kuinka monta prosenttia on muulla tavalla tuotettua tekopohjavettä. Jos valitaan muulla 
tavalla tuotettu tekopohjavesi, kirjoitetaan kenttään muu mikä, sanallinen kuvaus 
tekopohjaveden tuotannosta. 
 
Vedenkäsittelystä merkitään pakollisena tietona (Kyllä/Ei), onko käytössä suodatus, 
saostus, desinfiointi, pH:n säätöä tai muuta vedenkäsittelyä (tekstikenttä). Mikäli valittuna 
on ”desinfiointi”, merkitään pakollisena tietona desinfiointitapa (Kyllä/Ei): 
”kloorikemikaalit”, ”UV”, ”otsonointi” tai ”muu mikä” (tekstikenttä). Jos vedenkäsittelyyn 
valitaan kohta muu mikä, kirjataan pakollisena kuvaus veden käsittelystä. 
Vedenkäsittelykemikaaleista kirjoitetaan sanallinen kuvaus (max. 4000 merkkiä). Mikäli 
vedenkäsittelykemikaaleja ei ole käytetty, kirjoitetaan kohtaan ”ei käytetty 
vedenkäsittelykemikaaleja”. Mikäli vedenottamolla käytetään klooriamiineja tai 
alumiiniyhdisteitä vedenkäsittelykemikaaleina, tieto ko. aineiden käytöstä kirjoitetaan 
kenttään.  

3 Talousveden jakelu ja käyttö, muu talousveden käytt ö toimintaluokka  
 
Talousveden jakelu ja käyttö -toimintaluokassa on 5 toimintatyyppiä. 
 
YHTI Toimintatyyppi Selitys 

Yksityiset talousvesikaivot ja          
- lähteet 

Kyseessä ei ole ilmoitusvelvollinen 
toiminta, eikä se voi kuulua 
suunnitelmallisen valvonnan piiriin 
(kuuluu kotirauhan piiriin) Yksityisen kiinteistön verkosto 

Talousveden käyttö osana julkista 
ja kaupallista toimintaa Oman kaivon vettä käytetään  

omassa toiminnassa, vettä ei  
jaeta eteenpäin* Elintarvikealan yrityksen käyttämä 

talousvesi 

Talousveden pakkaus  

* Kaivojen rakenteiden tarkastaminen ei kuulu suunnitelmallisen valvonnan piiriin, mutta veden 
laatua tutkitaan asetusten mukaan. 

 
Yksityisten talousvesikaivojen ja -lähteiden tyyppi kohtaiset tiedot 
 
Kirjataan tieto veden käyttäjien määrästä (kpl) (ei ole pakollinen tieto). Valitaan 
ominaisuus annetuista vaihtoehdoista (Kyllä/Ei), joita ovat:” rengaskaivo”, ”porakaivo” ja 
”muu kaivo tai lähde”. Kirjataan vapaaehtoisena tietona tieto vedenkäsittelystä (Kyllä/Ei). 
 
Yksityisen kiinteistön verkoston tyyppikohtaiset ti edot 
 
Merkitään veden käyttäjien määrä (kpl). (ei ole pakollinen tieto) 
 
Toimintatyypeissä yksityiset talousvesikaivot ja -lähteet sekä yksityisen kiinteistön 
verkosto ei ole mahdollista syöttää kunnan valvontasuunnitelmaa eikä näille 
toimintatyypeillä ole valvontaohjelman mukaista tarkastustiheyssuositusta. 
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Talousveden käyttö osana julkista ja kaupallista to imintaa 
 
Merkitään onko kyseessä asetuksen 461/2000 vai asetuksen 401/2001 mukainen kohde 
(toinen oltava Kyllä). Mikäli kyseessä on asetuksen 401/2001 mukainen kohde, merkitään 
terveydensuojeluviranomaisen päätöksen päivämäärä (päätös asetuksen 401/2001 
soveltamisesta). Kirjataan tieto veden käyttäjien määrästä (kpl) (ei ole pakollinen tieto). 
Merkitään tieto pintaveden, pohjaveden tai tekopohjaveden määrästä (m3/vrk). Valitaan 
ominaisuus annetuista vaihtoehdoista (Kyllä/Ei), joita ovat:” rengaskaivo”, ”porakaivo”, 
”muu kaivo tai lähde” tai ”muu, mikä (teksti). Kirjataan tietona tieto vedenkäsittelystä eli 
merkitään onko käytössä saostus, suodatus, desinfiointi, radioaktiivisuuden poisto, pH:n 
säätö (Kyllä/Ei) tai muu vedenkäsittely (teksti). Kaikkiin käsittelymenetelmiin voidaan 
merkitä Ei. Mikäli vettä desinfioidaan, merkitään desinfiointimenetelmä, joita ovat: 
kloorikemikaalit, UV, Otsonointi tai muu mikä (teksti).  
 
Kirjataan pakollisena tietona näytteenottosuunnitelman tai valvontatutkimusohjelman 
laatimispäivämäärä (tai päivitys) päivämäärä. Merkitään näytteenottosuunnitelman tai 
valvontatutkimusohjelman mukainen näytteenottomäärä vuodessa (voi olla myös 
desimaaliluku esim. 0,3 eli näyte kerran kolmessa vuodessa) 
 
Elintarvikealan yrityksen käyttämä talousvesi 
 
Merkitään onko kyseessä asetuksen 461/2000 vai asetuksen 401/2001 mukainen kohde 
(toinen oltava Kyllä). Mikäli kyseessä on asetuksen 401/2001 mukainen kohde, merkitään 
terveydensuojeluviranomaisen päätöksen päivämäärä (päätös asetuksen 401/2001 
soveltamisesta). Kirjataan tieto veden käyttäjien määrästä (kpl) (ei ole pakollinen tieto). 
Merkitään tieto pintaveden, pohjaveden tai tekopohjaveden määrästä (m3/vrk). Valitaan 
ominaisuus annetuista vaihtoehdoista (Kyllä/Ei), joita ovat:” rengaskaivo”, ”porakaivo”, 
”muu kaivo tai lähde” tai ”muu, mikä (teksti). Kirjataan tietona tieto vedenkäsittelystä eli 
merkitään onko käytössä saostus, suodatus, desinfiointi, radioaktiivisuuden poisto, pH:n 
säätö (Kyllä/Ei) tai muu vedenkäsittely (teksti). Kaikkiin käsittelymenetelmiin voidaan 
merkitä Ei. Mikäli vettä desinfioidaan, merkitään desinfiointimenetelmä, joita ovat: 
kloorikemikaalit, UV, Otsonointi tai muu mikä (teksti).  
 
Kirjataan pakollisena tietona näytteenottosuunnitelman tai valvontatutkimusohjelman 
laatimispäivämäärä (tai päivitys) päivämäärä. Merkitään näytteenottosuunnitelman tai 
valvontatutkimusohjelman mukainen näytteenottomäärä vuodessa (voi olla myös 
desimaaliluku esim. 0,3 eli näyte kerran kolmessa vuodessa) 
 
Talousveden pakkaus 
 
Merkitään tieto pakattavan veden laadusta eli pintaveden, pohjaveden tai tekopohjaveden 
määrästä (m3/vrk). Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista (Kyllä/Ei), joita ovat:” 
rengaskaivo”, ”porakaivo”, ”muu kaivo tai lähde” tai ”muu, mikä (teksti). Kirjataan tietona 
tieto vedenkäsittelystä eli merkitään onko käytössä saostus, suodatus, desinfiointi, 
radioaktiivisuuden poisto, pH:n säätö (Kyllä/Ei) tai muu vedenkäsittely (teksti). Kaikkiin 
käsittelymenetelmiin voidaan merkitä Ei. Mikäli vettä desinfioidaan, merkitään 
desinfiointimenetelmä (Kyllä / Ei), joita ovat: kloorikemikaalit, UV, Otsonointi tai muu mikä 
(teksti).  
 
Kirjataan pakollisena tietona näytteenottosuunnitelman tai valvontatutkimusohjelman 
laatimispäivämäärä (tai päivitys) päivämäärä. Merkitään näytteenottosuunnitelman tai 
valvontatutkimusohjelman mukainen näytteenottomäärä vuodessa (voi olla myös 
desimaaliluku esim. 0,3 eli näyte kerran kolmessa vuodessa) 
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4 Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus ase makaava-alueella tai muulla vastaavalla 
alueella toimintaluokka 

 
Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asemakaava-alueella tai muulla vastaavalla 
alueella -toimintaluokka jakautuu 2 toimintatyyppiin. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä 
toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi ”Eläinsuojat ja -aitaukset asemakaava 
alueella tai vastaava”. 
 

YHTI toimintatyyppi Selitys 

Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus 
asemakaava-alueella tai muulla vastaavalla alueella 

 

Lemmikkieläinmyymälä  
 

Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus ase makaava-alueella tai muulla 
vastaavalla alueella tyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan eläinlaji annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: siat, lampaat, vuohet, naudat, 
hevoset, siipikarja, ilmoitusvelvollinen koirien pito tai kennel ja muut eläimet. Yksi tai 
useampi voi olla valittuna. Muut eläimet -vaihtoehdon osalta on kirjattava tekstikenttään, 
mitä muut eläimet ovat. Merkitään eläinten lukumäärä (kpl). 
 
Merkittävä pakollisena tietona terveydensuojeluviranomaisen päätöksen päivämäärä  
 
Lemmikkieläinmyymälän tyyppikohtaiset tiedot 
 
Merkitään pakollisena tietona eläinten lukumäärä (kpl). 
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5 Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuone istot toimintaluokka 
 
Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot -toimintaluokka jakautuu 8 
toimintatyyppiin. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi 
valvontakohdetyyppi ”Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot”. 
 
YHTI toimintatyyppi Selite 

Bingohallit, pelisalit ja -kasinot, tanssisalit ja -
lavat 

 

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

 

Kirkot, merimieskirkot sekä muut uskonnollisten 
yhdistysten tilat 

 

Luentosalit ja auditoriot muualla kuin koulujen 
tai oppilaitosten yhteydessä 

 

Messu- ja Kongressikeskukset  

Teatterit, elokuvateatterit, ooppera- ja 
konserttisalit, sirkukset, baletti-, juhlahuoneistot 
sekä muut esityksiin ja tapahtumiin tarkoitetut 
sisätilat 

 

Odotusaulat (sairaalat, kauppakeskukset, 
rautatieasemat jne.) 

Ei ole terveydensuojelulain 13 § mukaan 
ilmoitusvelvollinen eikä sille näin ollen kirjata 
terveydensuojeluviranomaisen päätös-
päivämäärää. 

Muut kokoontumis- ja juhlahuoneistot  
 
Toimintaluokan tyyppikohtaisissa tiedoissa pakollisia tietoja ovat terveydensuojelu-
viranomaisen päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen käsittelyn 
päätöspäivämäärä) sekä asiakkaiden tai oleskelijoiden suurin yhtäaikainen lukumäärä 
(kpl). 

6 Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset toimintal uokka 
 
Opetustoiminta, koulut ja oppilaitokset -toimintaluokka jakautuu 7 toimintatyyppiin.  
Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi ”Koulu tai 
oppilaitos”. 
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Esiopetus  

Peruskoulu  

Lukio  

Ammattioppilaitos  

Muut koulut ja oppilaitokset  

Korkeakoulu  

Muu aikuiskoulutus  
 
Toimintaluokan tyyppikohtaisissa tiedoissa pakollisia tietoja ovat terveydensuojelu-
viranomaisen päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen käsittelyn 
päätöspäivämäärä) sekä oppilaiden lukumäärä. Vapaaehtoisena tietona merkitään 
radonin vuosikeskiarvo (kokonaisluku). 
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7 Majoitustoiminta, majoitushuoneistot toimintaluok ka 
 
Majoitustoiminta, majoitushuoneistot -toimintaluokka jakautuu 7 toimintatyyppiin. 
Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi ”Julkinen 
majoitushuoneisto”. 
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun 
yhteydessä 

 

Hotelli  
Hostellit, kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, 
kesähotellit, huoneistohotellit, 
matkustajakoti/motelli, täysihoitola 

 

Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit  
Muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen  
Asuntolat, yömajat, pakolaisten 
vastaanottokeskukset 

 

Muu majoitustoiminta  
 
Toimintaluokan tyyppikohtaisissa tiedoissa pakollisia tietoja ovat terveydensuojelu-
viranomaisen päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen käsittelyn 
päätöspäivämäärä) sekä vuodepaikkojen lukumäärä. Toimintatyyppien aamiaismajoitus 
sekä majoitus maatilamatkailun yhteydessä merkitään ominaisuutena tieto siitä, ovatko 
toimitilat kodin yhteydessä Kyllä/Ei (oletuksena Ei). 
 
Hotellien ja muihin majoitustilojen toimintaan saattaa kuulua kuuluu sauna, kokoustiloja ja 
kuntosali. Näitä ei merkitä terveydensuojelun osalta omiksi toiminnoikseen vaan niiden 
katsotaan kuuluvan toimintatyyppiin hotelli. Kun johonkin tai joihinkin näistä (hotellin 
majoitustilat, sauna, kuntosali tai kokoustilat) tehdään terveydensuojelulain mukainen 
tarkastus, se kirjataan Hotelli-toimintatyypin alle. Uima-altaat tulee käytännönsyistä (esim. 
näytteenotto) merkitä omaksi toimintatyypiksi. 
 
Esim. hotelliin sisältyy majoitustoiminnan lisäksi uima-allas, kuntosali, kokoustila ja 
saunat.  Majoitustoiminnan, kuntosalin, kokoustilojen ja saunojen tarkastus merkitään 
Hotelli-toimintatyypin alle. Uima-altaan tarkastus ja uimavesinäytteenotto merkitään 
toimintatyypin Yleiset altaat-alle.  
 

Kuva 10.  
Hotelli, jossa on majoitustoimintaa, kokoustiloja, kuntosali, sauna ja uima-altaat. 
 

toimija 

toimintatyyppi: 
Hotelli 

toimipaikka 

toimintatyyppi: 
Yleiset altaat 

kaksi valvonta-
kohdetta 
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8 Työtilat asuinrakennuksessa tai alueella, jossa on asuinhuoneistoja toimintaluokka  

 
Työtilat asuinrakennuksessa tai alueella, jossa on asuinhuoneistoja -toimintaluokka 
jakautuu 7 toimintatyyppiin. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi 
valvontakohdetyyppi ”TsL 13 § 1 mom. 1 kohdan kohteet”. 
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Korjaamot  

Kirjapainot  

Pesulat  

Pajat  

Energialaitokset  

Maalaamot  

Muut työtilat  
 
Toimintaluokassa tyyppikohtaisina tietoina merkitään ominaisuus annetuista 
vaihtoehdoista, joita ovat: työtila asuinrakennuksessa tai työtila alueella, jossa on 
asuinrakennuksia (Kyllä/Ei). Lisäksi merkitään pakollisena terveydensuojeluviranomaisen 
antaman päätöksen (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen) käsittelypäivämäärä.  

9 Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat hu oneistot ja laitokset toimintaluokka 
 
Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset -toimintaluokka 
jakautuu 5 toimintatyyppiin. 
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Parturi- ja kampaamotoiminta  

Kosmetologiset huoneistot ja laitokset  

Tatuointi ja lävistys  

Solarium  

Muu ihon käsittely tai hoito  
 
Toimintaluokan tyyppikohtaisina tietoina merkitään pakollisena tieto 
terveydensuojeluviranomaisen päätöksen päivämäärästä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen 
käsittelyn päätöspäivämäärä) sekä asiakaspaikkojen lukumäärä. Jos toimitilat ovat kodin 
yhteydessä, merkitään ominaisuustietoina Kyllä/Ei (oletuksena Ei). 

10 Muu käyttäjälleen mahdollisesti terveyshaittaa a iheuttava huoneisto tai laitos 
toimintaluokka 

 
Muu käyttäjälleen mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava huoneisto tai laitos -
toimintaluokan alla ei ole toimintatyyppejä. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä 
toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi ”Muut laitokset ja huoneistot, joissa 
harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa”. 
 
Merkitään tyyppikohtaisina pakollisina tietoina asiakaspaikkojen lukumäärä ja 
terveydensuojeluviranomaisen antaman päätöksen  päivämäärä (TsL 13 § mukaisen 
ilmoituksen päätöspäivämäärä). 
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11 Muut ympäristöterveysvalvonnan kohteet toimintal uokka 
 
Muut ympäristöterveysvalvonnan kohteet toimintaluokassa on 9 toimintatyyppiä.  
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Yleiset alueet, rakennukset ja 
laitokset 

Ei ole terveydensuojelulain 13 § mukaan 
ilmoitusvelvollinen eikä sille näin ollen kirjata 
terveydensuojeluviranomaisen päätöspäivämäärää Yksityiset kiinteistöt 

Hautausmaat 

 Yksityiset hautapaikat 

Eläinten hautausmaat 

Muu terveyshaittaa aiheuttava 
toiminta 

Ei ole terveydensuojelulain 13 § mukaan 
ilmoitusvelvollinen eikä sille näin ollen kirjata 
terveydensuojeluviranomaisen päätöspäivämäärää 

Jätteet ja jätevedet 

Suuret yleisötilaisuudet 

Muu ympäristöterveysvalvonnan 
kohde 

 
Yleiset alueet, rakennukset ja laitokset toimintaty yppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: ”yleiset alueet (puisto, tori, 
satama)” tai ”muut yleiset alueet” (Kyllä/Ei). Jokin näistä ominaisuuksista on oltava 
valittuna. 
 
Yksityiset kiinteistöt toimintatyyppikohtaiset tied ot 
 
Tähän toimintatyyppiin kirjataan mm. asuntotarkastukset. Asuntotarkastuksen kirjaaminen 
järjestelmään on esitetty kuvassa 11. Asuntotarkastuksen kirjaamista on käyty tarkemmin 
läpi YHTI-usein kysyttyä osiossa. 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: asumisterveys, asunnon 
siivottomuustarkastukset tai muu mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava toiminta, 
vahinkoeläimet ja tuhoeläimet / Asuinhuoneisto (Kyllä/Ei). 
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Valvontakohde ympyröity 
pistekatkoviivalla

Toimipaikka:
Asujakuja 234

Toiminta:
Yksityiset kiinteistöt

Valv.toimenpide :
tarkastus

Seuraamus: ei 
seuraamuksia/yhteydenotto aiheeton

Toiminta:
Yksityiset kiinteistöt

Toimipaikka:
Kerrostalo 934

Toimija:
AsOy XY

Valv.toimenpide :
tarkastus

Seuraamus: 
kehoitus/määräys tms.

Huom! Toimijan 
ilmoittamisen

pakollisuus poistuu

 
 
 
Kuva 11.  
Asuntotarkastuksen kirjaaminen järjestelmään 
 
Hautausmaat, yksityiset hautapaikat ja eläinten hau tausmaat toimintatyyppi-
kohtaiset tiedot 
 
Merkitään pakollisina tietoina hautapaikkojen lukumäärä sekä terveydensuojelu-
viranomaisen antaman päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen 
päätöspäivämäärä). 
 
Muu terveyshaittaa aiheuttava toiminta toimintatyyp pikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: ”Vahinkoeläimet ja tuhoeläimet/ 
Muu ympäristö” ja ”Muu terveyshaittaa aiheuttava toiminta” (jokin näistä ryhmistä oltava 
valittuna). 
 
Jätteet ja jätevedet toimintatyyppikohtaiset tiedot  
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: ”kuolleet eläimet”, ”jätteet ja 
”jätevedet” (yksi näistä ryhmistä oltava valittuna). Yleisötilaisuuksien hygieeniset 
järjestelyt ja jätehuolto merkitään yleisötilaisuuksien alle. 
 
Suuret yleisötilaisuudet toimintatyyppikohtaiset ti edot 
 
Valitaan ominaisuus annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: kertaluontoinen ja toistuva 
(toinen oltava valittuna). Lisäksi merkitään suurin yhtäaikainen osallistujamäärä, 
yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto merkitään tänne. 
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Muu ympäristöterveysvalvonnan kohde toimintatyyppik ohtaiset tiedot 
 
Kirjataan päivämäärä kohtaan todistus aluksen tai rannikkoaluksen saniteetti-
toimenpiteistä vapauttamisesta/ saniteettitoimenpiteistä. 
 
Ulkomaan liikenteen saniteettitodistuksien johdosta tehdyt tarkastukset 
 
Ns. ”laivatarkastukset ” kirjataan toimintatyypin ”Muu ympäristöterveysvalvonnan kohde” 
alle. Koska samassa satamassa usein tehdään tarkastuksia useisiin laivoihin, voidaan 
laivatarkastuksille, jotka eivät aiheuta seuraamuksia tehdä yksi yleinen ”kohdekortti”, 
johon liitetään toimintatyypin ”Muu ympäristöterveysvalvonnan kohde” avulla 
laivatarkastukset. 
 
Kun tehdään ns. yleinen kohdekortti laivatarkastuksille (toimintatyyppi: Muu 
ympäristöterveysvalvonnan kohde), toimijan ilmoittaminen ei ole pakollista. Toimipaikaksi 
lisätään satama, jossa tarkastukset tehdään. Toimipaikan paikkatyyppi on 
huoneisto/tila/alue. Tähän ns. yleiseen kohdekorttiin lisätään ne tarkastukset, joiden 
perusteella ei tarvitse antaa kehotuksia, määräyksiä tms. Toimintatyypin 
ominaisuustiedoissa kysytään päivämäärätietona Todistus aluksen tai rannikkoaluksen 
saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta/saniteettitoimenpiteistä. Kun tehdään ns. yleinen 
kohdekortti laivatarkastuksille, ko. päivämäärätieto saniteettitoimenpiteistä 
vapauttamisesta jätetään tyhjäksi. Tarkastuksen päivämääräksi kirjataan 
todistuksenantopäivämäärä. 
 
Jos laivatarkastuksen johdosta joudutaan antamaan kehotuksia, määräyksiä tms., 
lisätään toimija järjestelmään. Tällöin valvontatoimenpidettä (tarkastus) ei voi lisätä 
yleiseen kohdekorttiin, vaan tarkastusta varten muodostetaan oma valvontakohde 
(toimija, toimipaikka ja toiminta – yhdistelmä). 
 
Jos samana päivänä tehdään useita laivatarkastuksia (toimintatyyppi Muu ympäristö-
terveysvalvonnan kohde), merkitään toimenpiteeseen käytetyn ajan kohdalle tarkastuksiin 
kulunut yhteenlaskettu kokonaisaika. Järjestelmässä samana päivänä tehdyt useat 
laivatarkastukset joudutaan merkitsemään yhtenä tarkastuksena. 
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Toimipaikka:
(paikkatyyppi: huoneisto, tila, alue)

Satama H

Toimipaikka: 
(paikkatyyppi: laiva)

Laiva XYZ

Toimija:
Laivayhtiö YXX

Toiminta(tyyppi):
Muu ympäristöterveys-

valvonnan kohde

Toimenpide : 
Tarkastus Toimenpide : 

tarkastus

Toimenpide :
Tarkastus

Seuraamus: kehoitus/määräys 
tms.

Toimijalle annetaan todistus 
saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta

Seuraamus: ei 
seuraamuksia/yhteydenotto aiheeton 

Toimenpide : 
Tarkastus

Toiminta(tyyppi):
Muu ympäristöterveys-

valvonnan kohde

 
 
Kuva 12. 
”Laivatarkastuksien” kirjaaminen järjestelmään. 

12 Sosiaalihuollon palvelut, lasten päiväkodit ja v astaavat toimintaluokka 
 

Toimintaluokassa ”Sosiaalihuollon palvelut, lasten päiväkodit ja vastaavat” on 3 
toimintatyyppiä. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi 
valvontakohdetyyppi ”Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat”. 
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 

Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti 

Ryhmäperhepäiväkodilla tarkoitetaan tilaa joka on varattu 
vain päivähoitotarkoitusta varten. 
Ryhmäperhepäiväkodissa on yleensä 2 hoitajaa ja 
enintään 8 lasta. Kyseessä on ilmoitusvelvollinen toiminta. 

Perhepäivähoito 
Perhepäivähoito tapahtuu hoitajan omassa kodissa. 
Kyseessä ei ole ilmoitusvelvollinen toiminta, eikä se voi 
kuulua suunnitelmallisen valvonnan piiriin 

Leikkitoiminta ja muu päivätoiminta 
On ilmoitusvelvollista, kun tapahtuu tarkoitusta varten 
varatussa tilassa esim. leikkikerhot, avoimet päiväkodit 
tms.  

 
Toimintaluokan toimintatyyppikohtaisina tietoina merkitään pakollisina tietoina 
lasten/nuorten lukumäärä sekä terveydensuojeluviranomaisen antaman päätöksen 
päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärä). Päätöspäivämäärää ei 
kuitenkaan syötetä perhepäivähoito toimintatyypille. Vapaaehtoisena tietona merkitään 
radonin vuosikeskiarvo (kokonaisluku). 
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13 Sosiaalihuollon palvelut, lastenkodit/ lastensuo jeluyksiköt ja vastaavat toimintaluokka 
 
Sosiaalihuollon palvelut, Lastenkodit/ lastensuojeluyksiköt ja vastaavat toimintaluokassa 
on 3 toimintatyyppiä.  
 
YHTI toimintatyyppi  Selitys 
Lastenkodit, koulukodit ja nuorisokodit  

Ammatilliset perhekodit  

Muut lastensuojeluyksiköt (mm. 
perhekuntoutusyksiköt)  

 

 
Toimintaluokan toimintatyyppikohtaisina tietoina merkitään pakollisina tietoina 
lasten/nuorten lukumäärä sekä terveydensuojeluviranomaisen antaman päätöksen 
päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärä). 

14 Sosiaalihuollon palvelut, vanhainkodit ja vastaa vat toimintaluokka 
 

Sosiaalihuollon palvelut, vanhainkodit ja vastaavat toimintaluokassa on 2 toimintatyyppiä. 
Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi 
”Vanhainkodit ja vastaavat vanhustenhuollon yksiköt”.  
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Vanhainkoti (laitoshuolto)  
Vanhusten tehostetun palveluasumisen 
yksiköt (laitostyyppinen) 

 

 
Toimintaluokan toimintatyyppikohtaisina pakollisina tietoina merkitään henkilöiden 
lukumäärä sekä terveydensuojeluviranomaisen antaman päätöksen päivämäärä (TsL 13 
§ mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärä). 

15 Sosiaalihuollon palvelut, muut sosiaalialan yksi köt toimintaluokka 
 

Sosiaalihuollon palvelut, muut sosiaalialan yksiköt toimintaluokassa on 7 toimintatyyppiä. 
Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi ”Muut 
sosiaalialan yksiköt”. 
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Kehitysvammalaitos, muu kehitysvammaisten 
yksikkö (tehostettu palveluasuminen) 

 

Muut yksiköt (mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujat; tehostettu palveluasuminen) 

 

Palveluasuminen, tukiasuminen ja muut 
asumispalvelut 

Kyseessä ei ole ilmoitusvelvollinen toiminta,  
eikä se voi kuulua suunnitelmallisen valvonnan 
piiriin (kuuluu kotirauhan piiriin) 

Ensi- ja turvakodit, perhekuntoutusyksiköt  

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus  

Aikuisten päivähoito  

Muut yksiköt  
 
Toimintaluokan toimintatyyppikohtaisina tietoina merkitään pakollisina tietoina henkilöiden 
lukumäärä eli keskimääräinen lkm/päivä sekä terveydensuojeluviranomaisen antaman 
päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärä). 
Toimintatyypissä palveluasuminen, tukiasuminen ja muut asumispalvelut ei kuitenkaan 
merkitä päätöspäivämäärää. 
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16 Liikunta ja virkistystoiminta, yleiset uimaranna t toimintaluokka 
 

Liikunta ja virkistystoiminta, yleiset uimarannat toimintaluokassa on 2 toimintatyyppiä. 
Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi ”Yleiset 
uimarannat (EU uimarannat ja muut yleiset uimarannat)”. 
 
YHTI toimintatyyppi  Selitys 

EU-uimarannat, uimareiden määrä vähintään 100 
henkilöä päivässä 

 

Pienet yleiset uimarannat, vähemmän kuin 100 
uimaria päivässä 

 

 
EU-uimarannat, uimareiden määrä vähintään 100 henki löä päivässä 
toimintatyyppikohtaiset tiedot 
 
Kirjataan uimareiden määrä päivässä (lkm). Uimaveden laatuluokan osalta valitaan yksi 
annetuista vaihtoehdoista, joita ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, huono, uusi 
uimaranta (luokittelu ei vielä mahdollista), toimenpiteiden jälkeen (luokittelu ei vielä 
mahdollinen uimaveden laatua parantavien korjaavien toimenpiteiden jälkeen) tai 
uimaranta, jolla puutteita näytteenotossa (ei voida luokitella) Jokin näistä oltava valittuna.  
 
Merkitään pakollisena tietona päivämäärä, jolloin uimavesiprofiili on laadittu tai päivitetty. 
Lisäksi pakollisena tietona kirjataan tekstikenttään uimavesiprofiilin sijainnin 
internetosoite. Kirjataan pakollisena tietona, onko kyseessä talviuintipaikka (Kyllä /Ei). 
Merkitään pakollisena tietona seurantakalenterin laatimispäivämäärä. 
 
Uimarantaluettelon muutoksienosalta merkitään, onko kyseessä uusi uimaranta (Kyllä/Ei). 
Mikäli uimaranta on poistettu, merkitään tieto poiston syystä tekstikenttään. Tämän lisäksi 
merkitään tieto nimen muutoksesta, lyhyen nimen muutoksesta tai sijaintikunnan 
muutoksesta (Kyllä/Ei). Mikäli uimarantaluettelon muutos koskee jotakin muuta kuin 
edellä mainittuja syitä, kirjataan tekstikenttään kohtaan muu syy, mikä muutoksen syy. 
 
Uimarantaluettelon julkistamisesta ennen uimakauden alkua kirjataan paikka (Kyllä/Ei), 
missä luettelo on julkaista annettuihin vaihtoehtoihin, joita ovat: kunnan virallinen 
ilmoitustaulu, paikallislehti, internet tai muu, mikä (tekstikenttä). 
 
Kirjataan ”Kyllä/Ei” kohtaan ”uimarantaluetteloa on muokattu ehdotusten/huomautusten 
perusteella”. Mikäli kohtaan kirjataan ”kyllä”, on pakollisena tietona kirjattava 
tekstikenttään selitys, miten uimarantaluetteloa on muokattu. 
 
Kuntaohjelmistotoimittajia on pyydetty toteuttamaan uimarantaluetteloon liittyvät tiedot 
niin, ettei niitä tarvitse syöttää valvontayksikössä kuin kerran eli tietoja ei syötetä 
jokaiselle uimarannalle erikseen. Huom. uuden uimarannan osalta on kaikki tiedot 
täytettävä. 
 
Merkitään pakollisena tietona terveydensuojeluviranomaisen antaman päätöksen 
päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärä). 
 
Pienet yleiset uimarannat, vähemmän kuin 100 uimari a päivässä 
toimintatyyppikohtaiset tiedot 
 
Merkitään tieto uimareiden lukumäärä päivässä. Kirjataan pakollisena tietona Kyllä/Ei, 
onko kyseessä talviuintipaikka (oletuksena Ei). Merkitään pakollisena tietona 
näytteenottosuunnitelman päivämäärä sekä terveydensuojeluviranomaisen antaman 
päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärä).  
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17 Liikunta ja virkistystoiminta, muut uimapaikat toim intaluokka  
 

Liikunta ja virkistystoiminta, muut uimapaikat toimintaluokassa on vain 1 toimintatyyppi, 
muu uimapaikka.  
 
Toimintatyyppikohtaisena tietona merkitään uimareiden lukumäärä päivässä (ei 
pakollinen tieto). Vanhassa kohdeluokittelussa ei kysytty tietoja tästä toimintaluokasta. 
 
Vuodenvaihdepäivityksen yhteydessä lisätään muut uimapaikat toimintaluokkaan 
ominaisuustieto onko kyseessä talviuintipaikka (K/E). Tämä tieto siirtyy myös keskitettyyn 
järjestelmään. 

18 Liikunta ja virkistystoiminta, uimahallit, kylpy lät ja muut yleiset allastilat 
 

Liikunta ja virkistystoiminta, uimahallit, kylpylät ja muut yleiset allastilat toimintaluokassa 
on 2 toimintatyyppiä. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi 
valvontakohdetyyppi ”Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, kylpylä”. Yksityisistä altaista 
ei vanhassa luokittelussa kysytty tietoja. 
 
YHTI toimintatyyppi Selitys 
Yleiset altaat  

Yksityiset altaat 
Toimintatyyppi ei voi olla suunnitelmallisen valvonnan piirissä 
(kuuluu kotirauhan piiriin ja valvotaan vain terveyshaittaepäily 
tapauksissa) 

 
Yleiset altaat toimintatyyppikohtaiset tiedot 
 
Valitaan ominaisuustietojen toiminnan tarkenne annetuista vaihtoehdoista, joita ovat 
”uimahalli tai kylpylä”, ”uimala tai vesipuisto” ja ”muu yleinen allas”. Kirjataan allasryhmien 
ja pakollisena tietona altaiden lukumäärä sekä tieto siitä, onko erityisaltailta (Kyllä/Ei, 
oletuksena Kyllä). Mikäli kohteessa on erityisaltaita, merkitään pakollisena tietona 
erityisaltaiden lukumäärä tyypeittäin. Erityisaltaiden tyyppejä ovat lämminvesi-, kylmävesi- 
ja ulkoallas. Merkitään pakollisena tieto siitä, käytetäänkö allasta vauvauintiin (K/E). 
Lisäksi merkitään pakollisina tiedot uimarimäärästä (vuosittain), valvonta-
tutkimusohjelman laatimispäivämäärästä (tai päivityksestä) sekä terveydensuojelu-
viranomaisen 13 § mukaisen ilmoituksen päätöspäivämäärä. Yleiset altaat toimintatyypin 
ominaisuus tiedot voivat tarkentua YHTI 2 b määrittelyn yhteydessä. 
 
Yksityiset altaat toimintatyyppikohtaiset tiedot 
 
Merkitään tieto uimarimäärästä (vuosittain). Tämä ei ole pakollinen tieto. Toimintatyypissä 
yksityiset altaat ei kysytä päätöspäivämäärää. 

19 Liikunta ja virkistystoiminta, yleiset saunat to imintaluokka 
 

Liikunta ja virkistystoiminta, yleiset saunat toimintaluokassa on vain 1 toimintatyyppi, 
saunat. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa vastasi valvontakohdetyyppi 
”Yleinen sauna”. 
 
Toimintatyyppikohtaisina pakollisina tietoina merkitään kävijämäärä (vuosittain) sekä 
terveydensuojeluviranomaisen antaman päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen 
ilmoituksen päätöspäivämäärä). 
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20 Liikunta ja virkistystoiminta, kuntosalit ja lii kuntatilat toimintaluokka 
 
Liikunta ja virkistystoiminta, kuntosalit ja liikuntatilat toimintaluokassa on vain 1 
toimintatyyppi, yleinen liikuntatila. Vanhassa kohdeluokittelussa tätä toimintaluokkaa 
vastasi valvontakohdetyyppi ”Julkinen kuntosali tai liikuntatila”.  
 
Toimintatyyppikohtaisina tietoina valitaan toiminnan tarkenne annetuista vaihtoehdoista, 
joita ovat: ”urheiluhalli”, ”kuntosali” tai ”muu yleinen liikuntatila”. Jokin näistä on oltava 
valittuna. Lisäksi merkitään pakollisina tietoina vuosittainen kävijämäärä sekä 
terveydensuojeluviranomaisen antaman päätöksen päivämäärä (TsL 13 § mukaisen 
ilmoituksen päätöspäivämäärä). 
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Liite 4  
 
Kuluttajaturvallisuuslain alaisen toiminnan luokitt elu 

 
Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta jaetaan kahteen toimintaluokkaan: 
kuluttajapalvelut ja kulutustavarat. Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa voimassa olevan 
työnjaon mukaan kunnat valvovat paikallisesti palveluja, ja tavaravalvonta kuuluu 
lähtökohtaisesti Tukesille. ”Kuluttajapalvelut”-toimintaluokka käsittää yhdeksäntoista 
toimintatyyppiä. Järjestelmässä on kuitenkin myös kunnan mahdollista tallentaa 
tarvittaessa tavaravalvonnan kohteita. Tätä mahdollisuutta kunnan tarvitsee kuitenkin 
käyttää lähinnä sellaisissa harvinaisissa tilanteissa, joissa asiasta ollaan oltu erikseen 
yhteydessä ja sovittu Tukesin ja valvontayksikön kesken. Lisäksi kolmantena 
toimintaluokkana on nk. määrittelemätön toimintaluokka, jota on kuvattu enemmän 
luvussa 4. 
 
Kaikkia YHTI-järjestelmän toimintatyyppejä koskevat seuraavat tiedot: toiminnasta 
vastaava yhteystietoineen, asiointitapahtuma, valvontayksikkö ja kuntanumero, 
tarkastustiheys / vuosi (kunnan suunnittelema). Näitä ei selosteta tarkemmin 
toimintatyyppien alla vaan luvussa 1. 
 
Keskusviraston tarkastustiheyssuositukset ja arviot yhden tarkastuksen vaatimasta ajasta 
on annettu vain painopistealueille. Toisin sanoen keskusviraston 
tarkastustiheyssuosituksia ei ole annettu niin sanotuille muille kuluttajapalveluille. Näitä 
kohteita valvotaan lähtökohtaisesti vain ilmoitusten perusteella. Valvontayksikössä 
voidaan ja tulee riskiperusteisesti tarvittaessa nostaa muihin kuluttajapalveluihin kuuluvia 
kohteita suunnitelmallisen valvonnan piiriin, jolloin ne saavat valvontayksikön toimesta 
myös tarkastustiheyden.  
 
Painopistealueiksi sanotaan kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n mukaisesti ilmoitusvelvollisia 
palveluita, joita ovat: 

1) huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus; 
2) kuntosali; 
3) laskettelukeskus ja muu rinnekeskus; 
4) leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka; 
5) rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka; 
6) seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, 
jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi; 
7) kiipeilykeskus; 
8) ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu; 
9) kartingrata; 
10) uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä; 
11) uimaranta ja talviuintipaikka; 
12) tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu; 
13) turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu; 
14) tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua 
vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai 
muun erityisen syyn vuoksi. 

 
Pakolliset tiedot kohdetta perustettaessa 
 
Tässä ohjeessa ei ole eritelty sitä, onko kysytty tieto järjestelmässä pakollinen vai ei. 
Pääsääntöisesti kaikki K / E eli kyllä / ei -vastattavat kysymykset ovat kuitenkin pakollisia. 
Erityisesti silloin, kun uusi kohde luodaan järjestelmään KuTuL:n 6 §:n mukaisen 
ilmoituksen perusteella, ei tiedossa välttämättä ole kaikkia niitä pakollisiksi määriteltyjä 
tietoja, joita järjestelmä edellyttää. Kun tieto puuttuu, vastataan näissä tapauksissa K / E -
kysymykseen E eli ei. Silloin kun puuttuva tieto on arvo, annetaan arvoksi nolla. Tiedot 
tulee pyrkiä korjaamaan oikeiksi niin pian kuin mahdollista, tavallisesti kohteen seuraavan 
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tarkastuksen yhteydessä. Toivottavaa kuitenkin on, että myös niitä tietoja, joita ei ole 
määritelty pakollisiksi, kirjataan järjestelmään. 
 
Kiertävät toiminnanharjoittajat 
 
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportoinnissa kiertävät toiminnanharjoittajat katsottiin 
aiemmin yleisötilaisuuksiksi muualla kuin kotipaikkakunnallaan, jotta 
toiminnanharjoittajien kokonaismäärä ei vääristyisi. Näin ei toimita VATI-järjestelmää 
käytettäessä, sillä tietojärjestelmässä on otettu huomioon se, että toimija voi toimia 
usealla eri paikkakunnalla. Kiertävät toiminnanharjoittajat, esim. tivolit, ja osin myös 
ohjelmapalveluyrittäjät ja kehonmuokkauspalveluiden tarjoajat, merkitään siihen 
toimintatyyppiin, johon he toimintansa perusteella kuuluvat. Kotikunta määräytyy toimijan 
kotikunnan mukaan, mutta toimipaikka on valvontayksikössä se kenttä, puisto tai muu tila, 
jossa toimija tarkastushetkellä / yleisesti ottaen valvontayksikön alueella on. 
Toimipaikkoja voi olla useampi kuin yksi. Mikäli toiminnanharjoittaja kiertää 
valvontayksikön (esim. saman kaupungin) alueella useassa paikassa, voidaan 
järjestelmään merkitä yksi toimipaikka, jonka yhteydessä ilmoitetaan kaikki ne paikat, 
joissa palvelua valvontayksikön alueella tarjotaan.  
 
Kiertäviksi toiminnanharjoittajiksi voidaan katsoa myös sellaiset pieniriskiset 
yleisötapahtumat, jotka toistuvat samanlaisina samassa paikassa esim. kerran vuodessa. 
Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus toiminnan oleellisesta muuttamisesta, mikäli 
esim. paikka tai toiminta oleellisesti muuttuu, mutta ilman oleellisia muutoksia ilmoitusta ei 
tarvitse uusia. Tapahtuman ajankohta tulee kuitenkin lähettää tiedoksi valvontayksikköön. 

 

1.1 Kuluttajapalvelut 
 

Kaikkien ”kuluttajapalvelut”-toimintaluokan toimintatyyppien kohdalla kysytään, kuuluuko 
kohde ilmoitusvelvollisuuden (KuTuL 6 §) piiriin. Kysymykseen vastataan K / E (kyllä / ei), 
oletuksena K. Kysymyksellä halutaan tietää, kuuluuko kohde toimintatyyppinsä puolesta 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Sitä ei kysytä, tarvitseeko toimijan tosiasiallisesti tehdä 
ilmoitus, joten ns. vanhojen toimijoiden kohdalla, joiden ei ilmoitusta toiminnan 
aloittamisesta tarvitse tehdä, vastataan K (kyllä). Tämä siksi, että myös vanhojen 
toimijoiden on ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, jos kohde 
toimintatyyppinsä johdosta kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 
 
Käytännössä vastaus muiden kuin ”Muut kuluttajapalvelut” -toimintatyypin kohdalla 
kysymykseen, kuuluuko kohde ilmoitusvelvollisuuden piiriin, on yleensä K, mutta Muut 
kuluttajapalvelut -toimintatyypissä yleensä E. Variaatioita toimintatyyppienkin sisällä on 
kuitenkin jonkin verran. Esimerkiksi ohjelmapalveluissa ilmoitusvelvollisuus ei koske 
sellaisia ohjelmapalveluita, joihin liittyvä riski voidaan arvioida vähäiseksi, tai uimahallit-
toimintatyypissä hotellien pieniä aamu- ja iltauinteja varten käytettyjä tai 
kuntoutuslaitosten pienimuotoisia uima-altaita. Muut kuluttajapalvelut -toimintatyypissä 
ilmoitusvelvollisuus puolestaan koskee esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihojen 
iltakäytössä olevia leikkikenttiä. 
 

1.1.1 Huvi- / teemapuistot tai vastaava toiminta (k iinteä toimipaikka) 
 
Tähän kohtaan luokitellaan huvi- ja teemapuistot, myös puuhapuistot, joilla on kiinteä 
toimipaikka. Myös liikennepuistot sisältyvät tähän toimintatyyppiin. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi: Asiakas- ja kävijämäärät vuodessa voidaan ilmoittaa 
yhden henkilön tarkkuudella, ja määrä ilmoitetaan käytännössä sillä tarkkuudella, kuin 
tieto tai arvio on valvontakohteessa saatu. 
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Laitteiden lukumäärä: Ilmoitetaan huvi- tai teemapuistossa tai vastaavassa oleva 
huvipuistolaitteiden tai toimintapisteiden lukumäärä. Tähän ei kuitenkaan lasketa mukaan 
alueen ravintoloita, lipunmyynti- ja matkamuistokojuja tai muita palveluita, jotka ovat 
oheispalveluja varsinaiselle huvipuistotoiminnalle. Pelihalleja tai yksittäisiä 
peliautomaatteja ei myöskään lasketa tässä tarkoitettuihin huvipuistolaitteisiin. 
 
Henkilöstön määrä: Henkilöstön määrään lasketaan sekä vakituinen että kausityövoima. 
 
Pinta-ala: Kohdassa pinta-ala ilmoitetaan kohteen pinta-ala neliömetreinä. Luvun ei 
tarvitse olla kokonaisluku vaan siinä voi olla kaksi desimaalia. 
 

1.1.2 Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toi minta 
 
Tässä kohdassa ilmoitetaan eläintarhat ja kotieläinpuistot sekä muu vastaava toiminta. 
Maatiloja, joilla tarjotaan maatilamatkailua ja joilla majoittuvat pääsevät tutustumaan 
eläimiin, ei lasketa tähän toimintatyyppiin, ellei eläimiä markkinoida 
kotieläinpuistotyyppisesti myös muille kuin tilalla majoittuville. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi, henkilöstön määrä ja pinta-ala ilmoitetaan vastaavasti kuin 
kohdassa 1.1.1. 
 

1.1.3 Tivolit ja sirkukset, muu vastaava toiminta ( kiertuetyyppinen) 
 
Tähän toimintatyyppiin kuuluvat kiertävät tivolit ja sirkukset ja muu vastaava toiminta. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi, henkilöstön määrä ja pinta-ala ilmoitetaan vastaavasti kuin 
kohdassa 1.1.1. Nämä tiedot kohdistuvat valvontayksikössä yhteen tiettyyn 
toimipaikkaan, ei esimerkiksi tivolin koko kiertueen asiakasmääriin. Tiedot pyydetään sitä 
toimipaikkaa koskevina, johon tarkastuskin kohdistuu. Mikäli toiminnanharjoittaja kiertää 
valvontayksikön (esim. saman kaupungin) alueella useassa paikassa, voidaan 
järjestelmään merkitä yksi toimipaikka, jonka yhteydessä ilmoitetaan kaikki ne paikat, 
joissa palvelua valvontayksikön alueella tarjotaan. 
 

1.1.4 Kuntosalit 
 
Kuntosalit-toimintatyyppiin ei lasketa sellaisia kuntosaleja, joita ei valvota 
kuluttajaturvallisuuslain perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi pelkästään sosiaali- ja 
terveydenhuollon toiminnoissa käytetyt kuntosalit. Yksittäisiä kuntoiluvälineitä ei lasketa 
kuntosaliksi, ei myöskään ulkona esim. lenkkipolun yhteydessä olevia kuntoiluvälineitä. 
Asunto-osakeyhtiöiden kuntosalit voidaan tarvittaessa merkitä kohtaan muut 
kuluttajapalvelut, sillä niiden valvontamenettely eroaa huomattavasti muiden kuntosalien 
valvonnasta. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi ilmoitetaan vastaavasti kuin kohdassa 1.1.1. 
 
Kuntosalivälineiden lukumäärä: Tästä toimintatyypistä ilmoitetaan kuntosalivälineiden 
lukumäärä. Jokainen kuntopyörä lasketaan omaksi välineekseen, mutta esim. 
harjoittelijoille tarjotut käsipainot ovat yksi väline, vaikka niitä riittää samanaikaisesti 
useammallekin harjoittelijalle. 
 
Käytettävissä esim. avainkortilla aukioloaikojen ulkopuolella: Tällä kysymyksellä halutaan 
saada selville, käytetäänkö kuntosalia omatoimisesti niin, että siellä ei ole lainkaan 
henkilökuntaa paikalla. Jos käytössä on avainkortti tai muu vastaava menetelmä, 
vastataan K (kyllä), muussa tapauksessa E (ei). 
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1.1.5 Rinnekeskukset (laskettelu, snowtubing, mäkia utoilu) 
 
Rinnekeskus toimintoineen on yksi valvontakohde riippumatta siitä, kuinka paljon rinteitä 
keskuksessa on. Saman toiminnanharjoittajan ylläpitämä laskettelu-, snowtubing- ja 
mäkiautoilupalveluita tarjoava rinnekeskus on yksi valvontakohde. Jos 
toiminnanharjoittaja on eri palvelulla toinen, luodaan kohteesta myös toinen 
valvontakohde, vaikka toiminta tapahtuisikin saman rinnekeskuksen alueella. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi ilmoitetaan samoin kuin kohdassa 7.1.1. Rinnekeskuksesta 
ilmoitetaan myös rinteiden kokonaismäärä (kpl), minkä jälkeen vastataan rinteiden 
ominaisuuksia koskeviin kysymyksiin. Valaistujen rinteiden määrä ilmoitetaan 
kappalemääränä, mutta muut ominaisuudet (lasten rinne, pulkkamäki, temppurinne, 
syöksyrinne ja kumpareikko) ilmoitetaan vastaamalla kyllä / ei (K / E) –kysymyksiin. Myös 
snowtubingin, mäkiautoilun ja muun kesätoiminnan järjestämisestä kysytään K / E –
kysymyksillä. Muusta kesätoiminnasta annetaan myös tarkentava teksti. 
 

1.1.6 Leikkikentät ja –puistot, myös perhe- ja asuk aspuistot 
 
Tähän kohtaan luokitellaan yleisessä käytössä oleva leikkikentät. Kohteessa tulee olla 
useita leikkikenttävälineitä. Asunto-osakeyhtiöiden pihoilla olevia leikkikenttävälineitä ei 
katsota tähän toimintatyyppiin kuuluvaksi valvontakohteeksi, ellei käyttö ole olennaisesti 
laajempaa kuin tavallisella taloyhtiön pihalla. Vaikka päiväkotien pihojen ja koulujen 
pihojen leikkikenttävälineet olisivat myös yleisessä käytössä, esim. ilta-aikaan, ei näitä 
kohteita lasketa tähän toimintatyyppiin vaan pihat sisältyvät kohtaan muut 
kuluttajapalvelut, koska niiden valvonta poikkeaa olennaisesti tavallisten leikkikenttien 
valvonnasta. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi ilmoitetaan samoin kuin kohdassa 1.1.1. 
Leikkikenttävälineiden lukumäärä ilmoitetaan kappaleina.  
 
Kun leikkikenttien valvontaa pystytään toteuttamaan ylläpitäjän omavalvontajärjestelmään 
kohdistuvan valvonnan kautta, on myös omavalvonnan valvonta saatava mukaan 
järjestelmään. Tällöin leikkikenttien ylläpitäjä muodostetaan omaksi kohteekseen. 
Ylläpitäjän tarkastustiheys nostetaan yhteen (kerran vuodessa). Siinä vaiheessa, kun 
omavalvonnan voidaan katsoa toimivan, voidaan yksittäisten leikkikenttien 
tarkastustiheys laskea valvontaohjelmassa esitettyyn tavoitearvoon (0,25 /vuosi).  
Asiakas- / kävijämäärä /vuosi ilmoitetaan arviona kaikkien kenttien osalta, jos tieto on 
saatavissa, mutta leikkikenttävälineiden lukumäärän asemasta kohdassa ilmoitetaan 
ylläpidettävien leikkikenttien määrä. 
 

1.1.7 Sisäleikkipaikat 
 
Sisäleikkipaikoilla tarkoitetaan sellaisia leikkipaikkoja, joita tarjotaan omana palvelunaan. 
Sisäleikkipaikat eivät tässä ole esimerkiksi pienimuotoisia lääkäriasemien, kirjastojen tai 
muiden vastaavien paikkojen odotustiloissa tai oheistoimintana tarjottuja leikkipaikkoja, 
joita ovat esimerkiksi ravintoloiden ja huoltoasemien leikkialueet. Näitä muita 
leikkipaikkoja valvotaan tarpeen mukaan, ja ne lasketaan tällöin kohtaan muut 
kuluttajapalvelut. Sisäleikkipaikat voivat olla varusteiltaan erilaisia. Tyypillisiä 
sisäleikkipaikkojen välineitä ovat pomppulinnat, monitoimivälineet ja trampoliinit. Aina 
näitä välineitä ei kuitenkaan sisäleikkipaikassa ole, sillä leikkipaikat voivat olla 
liikuntapainotteisia, joissa leikkiaikana hyödynnetäänkin erilaisia liikuntavälineitä ja 
temppuratoja.  
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Asiakas- / kävijämäärä / vuosi, henkilöstön määrä ja pinta-ala ilmoitetaan vastaavasti kuin 
kohdassa 1.1.1. Leikkivälineiden lukumäärä ilmoitetaan kappaleina tai toimintapisteiden 
lukumääränä (mikä on kyseisessä tilanteessa tarkoituksenmukaisinta). 
 

1.1.8 Skeittauspaikat ja vastaavat pyöräilypaikat 
 
Rullalautailupaikkoina ja vastaavina pyöräilypaikkoina ilmoitetaan skeittauskeskukset ja 
myös paikat, joissa on vain yksittäisiä ramppeja. Paikassa olevien skeittausrakenteiden 
kokonaismäärä ilmoitetaan omassa kohdassaan. Asiakas- / kävijämäärä / vuosi 
ilmoitetaan samoin kuin kohdassa 1.1.1.  
 

1.1.9 Ohjelmapalvelut 
 
Ohjelmapalvelutoimintatyyppiin lisätään kaikki ohjelmapalveluja tarjoavat 
toiminnanharjoittajat.  Kohteesta halutaan tietää tarjottujen erilaisten aktiviteettien 
lukumäärä, ja kyllä / ei (K / E)–kysymyksiin vastaamalla annetaan seuraavat tiedot: 
liittyykö palveluun eläimiä, käytetäänkö moottoriajoneuvoja, onko toimintaa vesillä, onko 
korkean paikan aktiviteetteja ja onko toiminnanharjoittajalla vakituinen toimintapaikka. 
Myös toimintapisteiden lukumäärä ilmoitetaan. Henkilöstön määrässä ilmoitetaan sekä 
vakituinen että kausityövoima yhteensä, mutta vakituisen henkilöstön määrä ilmoitetaan 
vielä erikseen. Lisäksi halutaan tietää, tarjoaako toiminnanharjoittaja ohjattua 
ohjelmapalvelua (K / E) ja omatoimista ohjelmapalvelua (K / E).  Asiakas- / kävijämäärä / 
vuosi ilmoitetaan samoin kuin kohdassa 1.1.1.  
 

1.1.10 Kiipeilykeskukset / kiipeilyseinät (muut kui n ohjelmapalvelut) 
 
Tähän toimintatyyppiin lasketaan kiipeilykeskukset ja yksittäiset kiipeilyseinät. Jos 
ohjelmapalveluyritys tarjoaa ainoastaan kiipeilytoimintaa, lasketaan se tähän 
toimintatyyppiin, ei ohjelmapalveluihin. Kouluissa yksinomaan opetuskäytössä olevia 
kiipeilyseiniä ei lasketa mukaan, mutta jos seinää käyttävät kouluajan ulkopuolella myös 
muut kuin erilaisten seurojen jäsenet, lasketaan seinä valvontakohteeksi. Leikkikentillä, 
sisäleikkipaikoissa tai kylpylöissä olevia kiipeilyseiniä ei lasketa erillisiksi kiipeilyseiniksi 
vaan ne katsotaan kyseisen palvelun toiminnoiksi. Kiipeilijöiden käyttämiä luonnon 
kallioita ei katsota valvontakohteiksi elleivät ne sijaitse selkeästi kiipeilykeskuksen 
yhteydessä. Jos luonnon kalliolla sijaitsevaan kiipeilypaikkaan joudutaan jostain syystä 
tekemään valvontaa, katsotaan se muuksi kuluttajapalveluksi. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi ja henkilöstön määrä ilmoitetaan samoin kuin kohdassa 
1.1.1. Kohteesta ilmoitetaan lisäksi kiipeilyseinien yhteisleveys metreinä, korkeimman 
reitin korkeusero metreinä, boulder-seinien lukumäärä ja korkeimman boulder-seinän 
korkeusero metreinä. Metreinä ilmoitettavien lukujen ei tarvitse olla kokonaislukuja vaan 
niissä voi olla kaksi desimaalia. 
 

1.1.11 Ratsastustallit / ratsastuskeskukset 
 
Tähän toimintatyyppiin kuuluvat ratsastustallit ja ratsastuskeskukset, mutta myös sellaiset 
ohjelmapalveluyrittäjät, jotka tarjoavat pääasiallisesti esim. ratsastusvaelluksia. Asiakas- / 
kävijämäärä / vuosi ilmoitetaan samoin kuin kohdassa 1.1.1.  Henkilöstön määrässä 
ilmoitetaan sekä vakituinen että kausityövoima yhteensä, mutta vakituisen henkilöstön 
määrä ilmoitetaan vielä erikseen.  Lisäksi kirjattavia asioita ovat hevosten lukumäärä 
(myös ponit ja palvelussa käytettävät yksityisten omistamat hevoset lasketaan), ja kyllä / 
ei (K / E)–vastauksilla ilmoitetaan: onko ratsastuskoulu, järjestetäänkö maastoratsastusta, 
onko leiritoimintaa tai vuokrataanko tallipaikkoja. 
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1.1.12 Karting-keskukset 
 
Karting-keskuksiin lasketaan niin sisä- kuin ulkokartingia tarjoavat palveluntarjoajat. Jos 
samalla palveluntarjoajalla on sekä sisä- että ulkokartingia, lasketaan nämä yhtenä 
kohteena. Jos karting on vain osa ohjelmapalveluyrityksen toimintaa, ilmoitetaan 
toiminnanharjoittaja sekä ohjelmapalvelutoiminta- että karting-keskustoiminta 
toimintatyypissä. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi, pinta-ala ja henkilöstön määrä ilmoitetaan samoin kuin 
kohdassa 1.1.1. Lisäksi kohteesta halutaan tietää pisimmän radan pituus (m, voi sisältää 
kaksi desimaalia), ratojen kokonaismäärä (lkm) ja jakauma ulko- ja sisäratojen kesken. 
 

1.1.13 Uimahallit, maauimalat ja kylpylät, muut yle iset allastilat 
 
Uimahalli-, maauimala- ja kylpylätoiminta, muut yleiset allastilat – toimintatyyppi sisältää 
uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden lisäksi myös hotellien ja kuntoutuslaitosten 
allasosastot, jos niitä valvontaan kuluttajaturvallisuuslain nojalla. Taloyhtiöiden uima-
altaat kuuluvat kuitenkin kohtaan muut kuluttajapalvelut, koska valvontamenettely niiden 
suhteen on huomattavasti kevyempi kuin yleiseen käyttöön tarkoitetussa kohteessa. 
 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi, henkilöstön määrä ja pinta-ala ilmoitetaan vastaavasti kuin 
kohdassa1.1.1. Lisäksi halutaan tietää, onko kohteessa uinninvalvonta (kyllä / ei, K / E), 
altaiden lukumäärä, onko ulkoallas tai –altaita (K / E), onko lastenallasta (K / E), onko 
kahluuallasta (K / E), altaiden suurin syvyys (m), altaiden vesipinta-ala neliömetreinä, 
matalimman allasalueen syvyys (m)  ja  vesiliukumäkien lukumäärä. Metreinä 
annettavissa luvuissa voi olla kaksi desimaalia. Jos tarkkaa lukua ei ole saatavilla, 
annetaan arvio. 
 

1.1.14 Uimarannat ja muut uimapaikat 
 
Tähän kohtaan merkitään kaikki uimarannat, joita voidaan pitää yleisesti käytössä 
olevina.  Yleensä tällaisessa on tunnusmerkkinä rakenteita ja varusteita. Tällaisia 
uimarantoja ovat mm. ne, joista otetaan muun lainsäädännön perusteella vesinäytteitä, 
mutta myös muut yleisesti käytössä olevat uimarannat, joita ihmiset käyttävät riippumatta 
siitä, millä nimellä uimarantaa kutsutaan. Mikäli yksityishenkilön omistamalla maalla on 
ranta, jota ihmiset ovat alkaneet käyttämään uimapaikkana, ei tällaista uimapaikkaa 
katsota kuluttajaturvallisuusvalvonnan uimarantakohteeksi. 
 
Uimarannoista annettavia tietoja ovat arvio asiakas- / kävijämäärästä lämpimänä ja 
aurinkoisena päivänä (suurin ajateltavissa oleva kävijämäärä päivässä) uimakauden 
aikana, onko rantavalvontaa (kyllä / ei, K / E), rantaviivan pituus (m) (tieto ei ole nykyisin 
pakollinen), onko rannalla myös talviuintipaikka (K / E), hyppytorni (K / E), onko ranta 
virtaavan veden varrella (K / E) ja onko rannalla laituria (K / E). Jos kohteessa on 
talviuintipaikka, tehdään siitä oma valvontakohteensa toimintatyyppiin talviuintipaikat. 
Metreinä annettavissa luvuissa voi olla kaksi desimaalia. 
 

1.1.15 Talviuintipaikat 
 
Talviuintipaikat-valvontatyyppiin merkitään kaikki valvonnan piirissä olevat talviuintipaikat, 
vaikka ne olisivat samoissa kohteissa kuin kesäkäytössä olevat uimarannat tai uimahallin 
yhteydessä. Pieniä uimahallien / kylpylöiden kastautumiseen tarkoitettuja kylmävesialtaita 
tai kylpytynnyreitä ei kuitenkaan merkitä tähän omiksi kohteikseen, vaikka ne olisivat 
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ulkotiloissa. Valvonnan ulkopuolelle lain soveltamisalan johdosta jäävät tyypillisesti 
yhdistysten ylläpitämät talviuintipaikat, jonne ei ole pääsyä kuin jäsenillä. 
 
Talviuintipaikoista annettavia tietoja ovat arvio kävijämäärästä / viikko (hlö), avantojen 
lukumäärä (kpl), avannon tai avantojen yhteenlaskettu pinta-ala (m2), lämmin 
pukeutumistila (kyllä / ei, K / E), sauna- ja pesutilat (K / E), onko talviuintipaikka virtaavan 
veden varrella (K / E) ja onko uintipaikassa laituria (K / E), ja jos avannossa on portaat, 
mikä on veden syvyys portaiden kohdalla (m). Metreinä annettavissa luvuissa voi olla 
kaksi desimaalia. 

 

1.1.16 Yleisötilaisuudet 
 
Yleisötilaisuuksia ovat tässä toimintatyypissä valvontayksikön alueella järjestetyt 
huomattavammat yleisötilaisuudet. Sellaisiksi lasketaan mm. kokoontumislain mukaisen 
ilmoituksen vaatimat tilaisuudet, joissa tarjotaan kuluttajille painopistealueiden 
kuluttajapalveluita. Myös pienemmät yleisötilaisuudet tulee merkitä, jos niissä tarjotaan 
erityisiä riskejä sisältäviä palveluita.  
 
Kiertäviksi toiminnanharjoittajiksi voidaan katsoa myös sellaiset pieniriskiset 
yleisötapahtumat, jotka toistuvat samanlaisina samassa paikassa esim. kerran vuodessa. 
Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus toiminnan oleellisesta muuttamisesta, mikäli 
esim. paikka tai toiminta oleellisesti muuttuu, mutta ilman oleellisia muutoksia ilmoitusta ei 
tarvitse uusia. Tapahtuman ajankohta tulee kuitenkin lähettää tiedoksi valvontayksikköön. 
 
Yleisötilaisuuksista ilmoitettavat tiedot ovat suurin yhtäaikainen osallistujamäärä (hlö), 
onko kyseessä kertaluontoinen (kyllä / ei, K / E) vai toistuva (K / E) tilaisuus. Tilaisuuden 
on oltava joko kertaluonteinen tai toistuva, eli molempiin kohtiin ei voi vastata ei (E). Myös 
yleisötilaisuudessa henkilöstön ominaisuudessa toimivien henkilöiden määrä ilmoitetaan. 
 

1.1.17 Kehonmuokkauspalvelut (ei koske terveydenhoi toalan  
    palveluntarjoajia) 

 
Kehonmuokkauspalveluiden tarjoajia lisättäessä otetaan kuluttajaturvallisuusvalvonnan 
kohteisiin mukaan vain ne toimijat, jotka eivät ole terveydenhoitoalan palveluntarjoajia. 
Asiakas- / kävijämäärä / vuosi ja henkilöstön määrä ilmoitetaan vastaavasti kuin 
kohdassa 1.1.1. Kehonmuokkauspalvelun sisällöstä kysytään kyllä (K) / ei (E) –
kysymyksillä: tatuointipalvelua (K / E), lävistysten tekemistä (K / E), implanttien asennusta 
(K / E) ja muuta kehonmuokkausta (K / E), Muusta kehonmuokkauksesta annetaan lisäksi 
tarkentava teksti. Johonkin kehonmuokkauspalvelun ominaisuuksista on vastattava kyllä 
(K). Korvanlehtien ns. perinteistä lävistämistä korvakoruja varten ei katsota 
kehonmuokkauspalveluksi. 
 

1.1.18 Turvapuhelinpalvelut ja muut vastaavat palve lut 
 
Turvapuhelinpalveluiden tarjoajia ovat kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalalla toimivat 
turvapuhelinpalvelun tarjoajat. Turvapuhelinpalveluita koskevasta valvonnasta on annettu 
erillinen ohje. Tiedossa ei ole kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalalle kuuluvia 
turvapuhelinpalveluita, sillä tyypillisesti ne ovat sosiaalihuollon palveluita. 
 
Turvapuhelinpalvelusta annettavia tietoja ovat asiakasmäärä / vuosi (hlö), palvelun 
kuvailu (teksti) ja henkilöstön määrä (hlö). 
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1.1.19 Muut kuluttajapalvelut 

 
Muita kuluttajapalveluita ovat ne kaikki kuluttajaturvallisuuslain nojalla valvottavat kohteet, 
joiden ei ole määritelty kuuluvan mihinkään em. toimintatyypeistä tai joiden kohdalla on 
nimenomaisesti mainittu, että näitä kohteita valvotaan muina kuluttajapalveluina, vaikka 
ne toiminnan puolesta olisivatkin samaa tyyppiä kuin painopistealueet. Esimerkiksi 
ravintoloiden leikkipaikkoja ei valvota sisäleikkipaikkoina vaan muina kuluttajapalveluina 
ja asunto-osakeyhtiöiden pihat eivät ole tässä jaottelussa leikkikenttiä vaan muita 
kuluttajapalveluita. 
 
Muita kuluttajapalveluita merkitään järjestelmään pääasiassa sitä mukaa, kun kyseisiin 
kohteisiin kohdistuu toimenpiteitä, kuten yhteydenottoja, ilmoituksia jne. Muutoin kyseisiä 
kohteita ei tarvitse erikseen kartoittaa.  
 
Päiväkotien ja koulujen pihoilla olevat leikkikentät luokitellaan muiksi kuluttajapalveluiksi, 
vaikka ne ovatkin ilmoitusvelvollisia kohteita. 
 
Muut kuluttajapalvelut -toimintatyypistä annettavia tietoja ovat asiakasmäärä / vuosi (hlö), 
palvelun kuvailu (teksti) ja henkilöstön määrä (hlö). 
 

1.2. Kulutustavarat  

 (Toimintaluokkaa käytetään vain poikkeustapauksiss a! ks. luvun 1 alku) 

 

1.2.1 Valmistus 
 
Kulutustavaroiden valmistaja on kunnan kuluttajaturvallisuusvalvonnassa yleensä ns. 
paikallinen valmistaja. Valmistuksesta kerrotaan, onko se ammattimaista (kyllä / ei, K / E) 
ja henkilöstön määrä (hlö). Valmistettava tuote ilmoitetaan vastaamalla kyllä / ei (K / E) – 
kysymyksiin: valmistetaan kynttilätuotteita tai eräitä muita tulipalovaaraa aiheuttavia 
tuotteita (K / E), valmistetaan leluja (K / E), ja / tai valmistetaan muita kulutustavaroita (K / 
E). Viimeistä vaihtoehtoa tarkennetaan tekstillä. Johonkin em. kolmesta vaihtoehdosta on 
vastattava kyllä (K). 
 

1.2.2 Maahantuonti 
 
Kulutustavaroiden maahantuonnista halutaan tietää, onko toimijan maahantuonti 
ammattimaista (K / E) ja henkilöstön määrä (hlö). Maahantuotavista kulutustavaroista 
vastataan kyllä / ei (K / E) –kysymyksiin : maahantuodaan kynttilätuotteita tai eräitä muita 
tulipalovaaraa aiheuttavia tuotteita (K / E), maahantuodaan leluja (K / E)ja / tai 
maahantuodaan muita kulutustavaroita (K / E). Viimeistä vaihtoehtoa tarkennetaan 
tekstillä. Johonkin em. kolmesta vaihtoehdosta on vastattava kyllä (K). 
 

1.2.3 Myynti 
 
Kulutustavaroiden myynnistä halutaan tietää, onko toimijan myynti ammattimaista (kyllä / 
ei, K / E) ja henkilöstön määrä (hlö). Myytävistä kulutustavaroista vastataan kyllä / ei, (K / 
E)–kysymyksiin :  Myydään kynttilätuotteita tai eräitä muita tulipalovaaraa aiheuttavia 
tuotteita (K / E), myydään leluja (K / E)ja / tai myydään muita kulutustavaroita (K / E). 
Viimeistä vaihtoehtoa tarkennetaan tekstillä. Johonkin em. kolmesta vaihtoehdosta on 
vastattava kyllä (K). Kunnan tekemästä kulutustavaroiden myynnin valvonnasta 
oletetaan, että se tapahtuu muun palvelun tarjoamisen yhteydessä, ja se, mikä palvelu on 
kyseessä, ilmoitetaan vastaamalla kyllä / ei –kysymyksiin: yleisötilaisuus (K / E), huvi- / 
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teemapuisto tai vastaava toiminta (K / E), eläintarha, kotieläinpuisto tai vastaava toiminta 
(K / E), sisäleikkipaikka (K / E) ja / tai muu palvelu (K / E). Viimeistä vaihtoehtoa 
tarkennetaan tekstillä. Johonkin em. viidestä vaihtoehdosta on vastattava kyllä (K). 
 

1.3 Määrittelemätön toimintaluokka 

 

1.3.1 Määrittelemätön valvontakohde 
 
Ks. luku 4. 
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Liite 5. 
 
TOIMINTATYYPPEIHIN LIITTYVÄÄ TYYPPIKOHTAISTA TIETOA  

 
Suurimpaan osaan toimintatyypeistä liittyy muiden tyyppikohtaisten tietojen lisäksi 
seuraavat tyyppikohtaiset tiedot, jotka valitaan aina toiminnan mukaan. Suluissa 
merkinnät KUTI, YHTI tai VATI (=KUTI-YHTI) sen mukaisesti, mihin järjestelmään 
tieto tarvitaan. 
***** 
 
• Tiedot Oiva-raporttia varten (KUTI) 
Markkinointinimi ja tarkastusasiakirjan postitusosoite lisätään kaikkiin 
toimintatyyppeihin pois lukien kontaktimateriaalitoiminnat ja alkutuotannon toiminnat. 
Vapaaehtoisena tietona voidaan lisätä osoitelisälisätieto tarkentamaan 
postitusosoitetta. 
***** 
 
• Markkinointi (KUTI) 
Valitaan markkinointitapa annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat: 
internetmarkkinointi, suoramarkkinointi ja verkostomarkkinointi. Nämä voivat tulla 
myös kyseeseen, jos toimija harjoittaa näitä muun toimintansa yhteydessä. Toimijan 
internet- tai Facebook-sivut eivät automaattisesti tarkoita internetmarkkinointia. 
 
***** 
 
• Välitystoiminta (KUTI) 
Valitaan välitystoiminta silloin kun toimija välittää kotimaassa valmistettuja tai 
kotimaasta hankittuja elintarvikkeita. Välittäjä ei varastoi eikä pidä hallussaan 
elintarvikkeita. Maahantuontitoiminta merkitään Vienti- ja tuonti- toimintaluokkaan. 
 
***** 
 
• Liikkuva elintarvikehuoneisto (KUTI) 
Valitaan liikkuvan elintarvikehuoneiston muoto annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehdot 
ovat: auto, laiva, junanvaunu, lentokone tai muu lentävä laite, kontti, teltta / koju / 
vaunu / laite tai muu. Merkitään kappalemäärä eli kuinka monta liikkuvaa 
elintarvikehuoneistovälinettä toimijalla on. Kun on valittuna liikkuva 
elintarvikehuoneisto, ei toimintapaikan tietoja tallenneta. Liikkuvaksi 
elintarvikehuoneistoksi lasketaan myös esim. erilaiset automaattiset myyntilaitteet.   

 
Elintarvikkeita liikkuvasta kioskista, myyntivaunusta tai liikkuvasta muusta laitteesta myyvän tai valmistavan toimijan 
toiminnan rekisteröi valtakunnalliseen tietojärjestelmään sen kunnan elintarvikevalvontaviranomainen, jonka alueella 
laite otetaan ensimmäisen kerran käyttöön. Toiminnan muuttuessa olennaisesti laite on ilmoitettava sen kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella sitä ensimmäiseksi käytetään.  

 
***** 
 
• Omavalvontasuunnitelma (KUTI) 
Valitaan kyllä, jos omavalvontasuunnitelma on tehty ja se on viranomaisen saatavilla. 
Pakollinen tieto. 
 
• Kotona sijaitseva elintarvikehuoneisto (KUTI) 
Jos toimintaa harjoitetaan toimijan kotona, valitaan kyllä.  
 
• Kausiluontoinen toiminta (KUTI) 
Jos toiminta on kausiluontoista, valitaan kyllä. Lisäksi voi antaa lisätietoja 
kausiluontoisuudesta, esim. toiminta-aika.  
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• Ensisaapumistoiminta (KUTI) 
Jos toimintaan liittyy ensisaapumistoimintaa, valitaan se.  
 
Ensisaapumistoiminta on elintarvikealan toimintaa, jossa toimitetaan eläimistä saatavia elintarvikkeita 
toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen. Ensisaapumispaikka on hyväksytty 
elintarvikehuoneisto, jossa ensimmäisenä otetaan vastaan mainittuja elintarvikkeita.  
 
***** 
 
• Erityisruokavaliovalmisteet (KUTI) 
Jos toimintaan liittyy erityisruokavaliovalmisteiden valmistusta, valitaan se.  
 
Erityisruokavaliovalmisteella tarkoitetaan elintarviketta, joka koostumukseltaan tai 
valmistusmenetelmältään eroaa vastaavasta tavanomaisesta elintarvikkeesta. 
Erityisruokavaliovalmisteisiin kuuluvat mm. lastenruoat, gluteenittomat, vähälaktoosiset ja laktoosittomat 
elintarvikkeet. Lisäksi erityisruokavaliovalmisteita ovat vähänatriumiset valmisteet, kliiniset 
ravintovalmisteet, diabetesvalmisteet sekä eräät laihduttajille ja urheilijoille tarkoitetut tuotteet.  
 
• Luomutuotteita tavanomaisten tuotteiden lisäksi. (KUTI) 
Jos toimintaan liittyy luomutuotteiden valmistusta, käsittelyä tai käyttöä tavanomaisten 
elintarvikkeiden lisäksi, valitaan se.  
 
Luomutuote on valmistettu tai tuotettu säännöksissä määritellyn luonnonmukaisen tuotantotavan 
mukaisesti.  
 
• Vain luomutuotteita. (KUTI) 
Jos toimintaan ei liity tavanomaisten elintarvikkeiden valmistusta, käsittelyä tai 
käyttöä ollenkaan, eli toiminta on vain luomutuotteiden valmistusta, käsittelyä tai 
käyttöä, valitaan se.  
 
Luomutuote on valmistettu tai tuotettu säännöksissä määritellyn luonnonmukaisen tuotantotavan 
mukaisesti.  
 
• Nimisuojatuotteet (KUTI) 
Jos toimintaan liittyy nimisuojatuotteiden valmistusta, valitaan se. Lisäksi joillain 
toimintatyypeillä voidaan valita nimisuojatuote listasta. Nämä ohjeistettu Liitteessä 1 
toimintatyyppikohtaisesti. 
 
Nimisuojatuotteissa tuotteen nimi on rekisteröity ja sen valmistusta ja nimenkäyttöä valvotaan MMMp 
907/2007 mukaisesti.  
 
• Ravintolisät (KUTI) 
Jos toimintaan liittyy ravintolisien valmistusta tai käyttöä, valitaan se.  
 
Ravintolisät ovat elintarvikkeita, jotka joko ulkomuotonsa tai käyttötapansa puolesta poikkeavat 
tavanomaisista elintarvikkeista. Valmistemuodoltaan nämä muistuttavat usein lääkkeitä eli ovat 
esimerkiksi pillereitä, kapseleita tai yrttiuutteita. Ravintolisien tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden 
tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin 
tai fysiologisiin toimintoihin. Niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista ruokavaliota eikä niistä 
saada merkittäviä määriä energiaa.  
 
• Täydennetyt elintarvikkeet (KUTI) 
Jos toimintaan liittyy täydennettyjen elintarvikkeiden valmistusta tai käyttöä, valitaan 
se.  
 
Elintarvikkeiden täydentämisellä tarkoitetaan ravintoaineiden eli tavallisimmin yhden tai useamman 
vitamiinin ja/tai kivennäisaineen lisäämistä elintarvikkeeseen valmistuksen yhteydessä.  
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• Uuselintarvikkeet (KUTI) 
Jos toimintaan liittyy uuselintarvikkeiden valmistusta tai käyttöä, valitaan se.  
 
Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut EU:n alueella hyvin 
vähäistä ennen toukokuuta 1997, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin: elintarvikkeet ja elintarvikkeiden 
ainesosat, joilla on uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu perusmolekyylirakenne; mikro-organismeista, 
sienistä tai levistä koostuvat tai niistä peräisin olevat elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat; 
elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin kasveista ja elintarvikkeiden 
ainesosat, jotka ovat peräisin eläimistä, lukuun ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, jotka on saatu 
perinteisillä lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjät ovat olleet turvallisia käyttää elintarvikkeina; 
elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joihin on sovellettu muuta kuin yleisesti käytettyä 
tuotantomenetelmää, kun tämä menetelmä aiheuttaa elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien 
koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia niiden ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksiin.  
 
 
***** 
 
• Puhelin, faksi, sähköposti (KUTI) 
Toimintaan liittyvät yhteystiedot merkitään, jos ne ovat olennaisia valvonnan kannalta. 
Tiedoille ei ole muotovaatimuksia.   
 
• Toiminnasta vastaava (YHTI) 
Toiminnasta vastaava tarkoittaa tahoa, ei välttämättä henkilöä. Toiminnasta vastaava 
voi olla esimerkiksi liikuntatoimi.  
 
 
***** 
 
• Henkilömäärä (KUTI) 
Toimintaan liittyvä henkilömäärä (lkm). Jos toimintaan liittyy osa-aikaisia henkilöitä, 
merkitään ne kunnan valvontaviranomaisen harkinnan mukaan: jos osa-aikaiset 
muodostavat merkittävän osan toiminnan henkilömäärästä, ne voidaan merkitä. Jos 
toimijalla on samassa toimipaikassa useita eri toimintoja, merkitään henkilömäärä 
ensisijaiselle toiminnalle.  

 
 • Pinta-ala (KUTI) 

Toimintaan liittyvä pinta-ala merkitään neliömetreinä (m2). Pinta-ala tarkoittaa 
elintarvikehuoneistoksi hyväksyttyä pinta-alaa. Jos esim. ulkoterassi on hyväksytty 
elintarvikehuoneiston pinta-alaan, se lasketaan myös mukaan. Jos toimijalla on 
samassa toimipaikassa useita eri toimintoja, merkitään pinta-ala ensisijaiselle 
toiminnalle.  
 

 • Ensisijainen toiminta (KUTI) 
 Jos sama toimija harjoittaa useaa eri toimintaa samassa toimipaikassa, pitää yksi 
toiminnoista aina merkitä ensisijaiseksi toiminnaksi. Ensisijaisen toiminnan määrittää 
toimija, tai jos toimijalta ei saada tietoa, määrittää ensisijaisen toiminnan 
valvontaviranomainen toiminnan valvontatarpeeseen ja riskiin perustuen.  
 
• Vuosimaksu (KUTI) 
Vuosimaksu euroina merkitään sellaisille toiminnoille, joiden tarkastuksista ei peritä 
tuntihintaa tai kiinteää hintaa, esim. laitosvalvonnassa. Valvonnan vuosimaksu voi 
perustua esim. tuotantomäärään. Kuntajärjestelmät hyväksyvät vuosimaksun 
toimintatyypille vain kerran eli se ei tule moninkertaisena laskettuna esim. 
raportoinnissa.    
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• Valvontayksikön numero (KUTI-YHTI) 
Kuntajärjestelmä antaa automaattisesti valvontayksikön numeron, sillä se on 
tallennettu kuntajärjestelmän tietoihin. Valvontayksikön numero on 3-numeroinen 
numerosarja. Jos valvontayksiköt yhdistyvät tai muuten muuttuvat 
organisaatiomuutosten vuoksi, tulee valvontayksikössä varmistaa, että 
kuntajärjestelmiin tallennetaan oikea, käytettävä valvontayksikön numero. 
Valvontayksikön numero tarkoittaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 
numeroa ja se on eri kuin yksittäisen kunnan kuntanumero. Pakollinen tieto.  
 
• Kuntanumero (KUTI-YHTI) 
Valvontakohteen sijaintikunnan kuntanumero on 3-numeroinen numerosarja. 
Pakollinen tieto. Kuntajärjestelmissä on huomioitava mahdolliset kuntaliitoksista 
johtuvat vuosittaiset kuntanumeromuutokset. 
 
• Kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin (KUTI) 
Merkitään kyllä, jos elintarvikealan toimija voi aloittaa toimintansa ilmoittamalla 
valvontaviranomaiselle kirjallisesti elintarvikehuoneistosta. Merkitään ei, jos 
elintarvikealan toimija ei voi aloittaa toimintaansa ilman elintarvikehuoneiston 
hyväksymistä (EtL 13 § 2 mom).   
 
• Suunniteltujen tarkastusten määrä / kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma (KUTI) 
Paikka kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman mukaiselle tarkastusten määrälle 
 
• Suunniteltujen tarkastusten määrä / EVO:n suositus (KUTI) Paikka EVO:n 
suosituksen mukaiselle toimintatyyppikohtaiselle tarkastustiheydelle. Luku tuodaan 
keskitetystä tietovarastosta muille toiminnoille paitsi laitoksille. Vuoden 2015 
tarkastustiheytenä voi käyttää vuoden 2014 EVO:n suositusta tai uutta vuonna 2016 
voimaan tulevaa riskinarviointimallia. 
 
• Tarkastustiheys/vuosi (VO suositus) (YHTI) 
 
Tarkastustiheys/vuosi (VO suositus) tulee järjestelmään automaattisesti 
valvontaohjelmasta valvontakohteen toimintatyypin tarkastustiheyssuosituksen 
mukaisesti silloin, kun ollaan perustamassa uutta valvontakohdetta tai silloin kun 
valvontaohjelmassa on päivitetty tarkastustiheyssuositusta. Tarkastustiheys voi olla 
desimaaliluku (esim. kerran kolmessa vuodessa 0,3). Kunta ei pysty muuttamaan tätä 
lukua. Terveydensuojelun valvontaohjelmissa tarkastustiheys suositus voi olla esim. 
1-2 kertaa vuodessa, jolloin tarkastustiheyssuosituksena käytetään tiheämpää 
tarkastustiheyttä. Kun kyseessä on esimerkiksi yleinen liikuntatila, jossa voi useampia 
saman toimialan (valvontalajin) toimintoja (esim. kuntosali, solarium, yleinen sauna) 
kaikki em. toiminnot saavat valvontaohjelman mukaisen tarkastustiheyssuosituksen. 
Jos samalla tarkastukselle tarkastetaan kokonaisuus, merkitään tarkastus 
valvontaohjelman mukaan riskialteimman toiminnan kohdalle (tihein 
tarkastustiheyssuositus). 
 
• Arvio yhden tarkastuksen kestosta (keskusvirasto ilmoittaa) (YHTI) 
 
Arvio yhden tarkastuksen kestosta (keskusvirasto ilmoittaa) päivittyy valvontakohteille 
toimintatyypin perusteella uutta valvontakohdetta perustettaessa valvontaohjelman 
suosituksen mukaisesti tai silloin kun tarkastuksen kesto on muuttunut 
valvontaohjelman suosituksessa. Kesto ilmoitetaan tunteina.  
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• Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnittelema) (YHTI) 
 
Merkitään tarkastustiheys kunnan suunnitelman mukaisesti, mikäli se poikkeaa VO:n 
suosituksesta. Luku voi olla myös desimaaliluku.  
 
Mikäli valvontakohteelle on merkitty tarkastustiheys/vuosi kunnan suunnitelman 
perusteella, on pakollisena tietona merkittävä päivämäärä (pp.kk.vvvv), jolloin 
tarkastustiheys on tarkastettu. Päivämäärä on laitettava aina tarkastustiheyden 
tarkistuksen yhteydessä, vaikka tarkastustiheyden arvo ei muuttuisikaan. 
Tarkastustiheyttä on mahdollista muuttaa valvontakohteittain esimerkiksi tarkastusten 
yhteydessä. On kuitenkin huomioitava, että valvontasuunnitelmien toteutumisen 
arvioinnin raportoinnissa kohdekohtaisten tarkastustiheyksien arvoja verrataan aina 
tammikuun 1. päivänä järjestelmässä olevaan arvoon. Näin ollen, mikäli 
kohdekohtaista tarkastustiheyttä muutetaan vuoden aikana (1. tammikuuta jälkeen), 
koskee tarkastustiheyden muutos aina seuraavaa vuotta. Vanhat kohdekohtaiset 
tarkastustiheysarvot säilyvät historiatietona. 
 
Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa on avattu kohdekohtaista riskinarviointia. 
 
 


