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Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset (tekstissä kirjattu vihreäl-
lä): 
 
Kuluttajaturvallisuus, terveydensuojelu ja tupakka valvonta 

 usean samanlaisen toimenpiteen kirjaaminen samalle päivälle (projektit, näytteenot-
to, yhteydenotto) 

 Ilmoituksen/hakemuksen kirjaaminen 
 
Elintarvikevalvonta 

 Uusia toimintatyyppejä Oiva-tarkastusten piiriin 

 Muutoksia läsnäolijoiden kirjaamiseen 
 
Palautteet ja kysymykset: kuti@evira.fi (elintarvikevalvonta) 
  yhti@valvira.fi (kuluttajaturvallisuus, terveydensuojelu, tupakka) 

mailto:kuti@evira.fi
mailto:yhti@valvira.fi
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1 Valvontatiedot sähköisesti yhteiseen tietojärjestelmään 
 
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kuntia toimittamaan keskusvirastoille 
tietoja muun muassa ympäristöterveydenhuollon valvontakohteista ja niihin toteutusta val-
vonnasta. Näitä tietoja käytetään muun muassa ympäristöterveydenhuollon ohjaukseen, 
seuraamiseen, raportointiin ja tilastointiin. 
 
Elintarvikelain 83 § mukaan Evira pitää valvonnan ohjausta ja kehittämistä sekä suoritta-
maansa valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä kaikista elintarvikehuoneistoista, en-
sisaapumispaikoista, ensisaapumistoimijoista ja hyväksytyistä laboratorioista. Elintarvike-
lain 84 § säätää rekistereihin merkittävät tiedot, joita ovat valvontakohteiden tunnistetie-
dot, suunnitellut ja suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset valvonnan kannalta tarpeelliset 
tiedot. Terveydensuojelulain 47 §:n, tupakkalain 28 a §:n, kuluttajaturvallisuuslain 26 §:n 
mukaan kunnan valvontaviranomainen sekä aluehallintovirasto ovat velvollisia pyydettä-
essä toimittamaan korvauksetta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvi-
ra) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, val-
vontahenkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevia muita tietoja terveydensuojelu-, tu-
pakka- ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisen valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja 
tilastointia varten. Valvontaviranomaisen on toimitettava edellä tarkoitetut tiedot Eviran, 
Valviran ja Tukesin määräämällä tavalla.  

 
Tämä ohje sisältää kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvonnan osal-
ta ohjeistuksen tarkastustietojen, näytetulosten, näytteenottojen, mittausten sekä muiden 
valvontatietojen tallentamisesta ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliseen tietojärjes-
telmään. Edellä mainittujen toimialojen osalta järjestelmään tallennetaan myös mm. lau-
suntojen valmisteluun, neuvotteluihin osallistumiseen ja asiakkaiden neuvontaan ym. yh-
teydenottoihin käytetty työaika, jolloin saadaan käsitys siitä kuinka paljon työaikaa kuluu 
ko. työtehtäviin. Elintarvikevalvonnan osalta tässä ohjeessa ohjeistetaan tarkastustietojen 
tallentaminen ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmään. Ohje koskee 
elintarvikehuoneistoja, laitoksia ja osaa alkutuotannon valvonnasta. Ohje laajenee koske-
maan elintarvikevalvonnan näytteenotto- ja tutkimustietojen tallentamista myöhemmin, 
kun niitä koskeva määrittelytyö on tehty. 
 
Tämän ohjeen lisäksi tietojen tallentamiseen tarvitaan kuntatietojärjestelmän teknisiä käyt-
töohjeita. 
 
Muut ohjeet 
 

 Ohje toimijan, toimipaikan ja toiminnan tallentamisesta valtakunnalliseen tietojärjestel-
mään sekä valvontakohteiden luokittelusta (VATI 1) 
 

 Elintarvikevalvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatietoihin liittyvien ter-
mien käytöstä, linkki sanastoon Elintarvikevalvonnan tiedonkeruu (KUTI)  
 

 Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanasto – ohje valvontakohteisiin ja valvontatie-
toihin liittyvien termien käytöstä 
 
Ohjeet löytyvät Eviranetistä sekä Valviran ja Tukesin internet- ja ekstranet-sivuilta.  

 
 

2 Valvontakohteen toimenpiteen perustiedot 
 
Valvontatieto on säädösten mukainen ja valvonnan kannalta tarpeellinen tieto. Valvonta-
tiedot syntyvät valvontatoimenpiteiden myötä elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, tervey-

https://eviranet.evira.fi/fi/Yhteiset/Tietojarjestelmat/KUTI/lomakkeet-ja-ohjeet/Sivut/default.aspx
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densuojelu- ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta. Ne kootaan (pääosin) kuntajärjestel-
mien kautta. Osa valvontatiedoista tallennetaan AVIssa ja Evirassa. 
 
Valvontaohjelmat ja -suunnitelmat 
 
Valtakunnallinen valvontaohjelma (kuva 1) on ohje, jolla ohjataan ympäristöterveyden-
huollon valvontasuunnitelmien laatimista. Se koostuu ympäristöterveydenhuollon yhtei-
sestä valvontaohjelmasta sekä toimialakohtaisista valtakunnallisista valvontaohjelmista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Valtakunnallisen valvontaohjelman osat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman osat.  

 
Valtakunnalliset kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontaohjelmat 
sekä elintarvikevalvontaohjelma ovat osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista val-
vontaohjelmaa, ja niillä ohjataan kuluttajaturvallisuuden, elintarvike-, terveydensuojelu- ja 
tupakkalain valvontasuunnitelmien laatimista. 
 
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma (kuva 3) sisältää suunnitelman kaikkien 
ympäristöterveydenhuollon toimialojen valvontaa varten. Se sisältää ympäristöterveyden-
huollon yhteisen osan ja toimialakohtaiset osat.  Toimialakohtainen suunnitelma voi sisäl-
tää tarkastussuunnitelman lisäksi näytteenotto- ja tutkimussuunnitelman ja mahdollisesti 
muita suunnitelmia. 
 
Elintarvikevalvontasuunnitelma on elintarvikevalvontaviranomaisen laatima elintarvikelain 
mukainen valvontasuunnitelma. Tarkastussuunnitelma sisältyy elintarvikevalvontasuunni-
telmaan ja se laaditaan valvontakohteiden riskiluokituksen perusteella. Terveydensuojelu- 
ja tupakkalain valvontasuunnitelman mukainen valvonta perustuu valvontakohdekohtai-
seen riskinarviointiin. Riskiluokitus tarkoittaa valvontakohteen sijoittamista riskiluokkaan 

ympäristöterveyden-
huollon yhteinen  
valvontaohjelma  

toimialakohtaiset valtakunnalliset  
valvontaohjelmat 

 elintarvikevalvontaohjelma 

 terveydensuojelun valvontaohjelma 

 tupakkalain valvontaohjelma 

 kuluttajaturvallisuuden valvontaohjel-
ma 

 eläinten terveys- ja hyvinvointi -
valvontaohjelma 

valtakunnallinen valvontaohjelma 

ympäristöterveyden-
huollon yhteinen  
valvontasuunnitelma 

ympäristöterveydenhuollon toimiala-
kohtaiset valvontasuunnitelmat 

 elintarvikevalvontasuunnitelma 

 terveydensuojelun valv.suunnitelma 

 tupakkalain valv.suunnitelma 

 kuluttajaturvallisuuden 
valv.suunnitelma 

 eläinten terveys- ja hyvinvointi –
valv.suunnitelma 

ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 
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toiminnan luonteen ja laajuuden sekä mm. aikaisempien valvontatietojen perusteella. Ris-
kinarvioinnissa huomioidaan myös toiminnanharjoittajan omavalvonnan laatu ja esim. ta-
lousvettä toimittavilla laitoksilla käyttötarkkailutulokset. 
 
Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa alustavaa riskinarviointia edustavat valvontaohjelman 
mukaiset keskusviraston määrittelemät tarkastustiheydet. Tätä tarkastustiheyttä voi kui-
tenkin paikallisen riskinarvioinnin perusteella nostaa tai laskea. Riskinarvioinnissa huomi-
oitavia seikkoja ovat esimerkiksi aikaisemmat tarkastustulokset, toiminnanharjoittajan 
omavalvonnan toimivuus, kohteen koko, toiminnan määrä ja laatu, asiakkaiden ikä, 
osaaminen ja tausta, tapahtuneet onnettomuudet ja kohteessa havaitut asenteet turvalli-
suusasioihin. Kohdetta on hyvä verrata mahdollisuuksien mukaan muihin saman kohde-
tyypin kohteisiin. 
 
Ympäristöterveydenhuollon eri toimialojen toimijoiden on lisäksi itse tehtävä oman toimin-
tansa osalta omavalvontaa tai käyttötarkkailua. Esimerkiksi elintarvikealan tai tupakkatuot-
teiden myyntiä harjoittavan toimijan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, 
noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien kohteiden tulee laatia turvallisuusasiakirja. Talous-
veden osalta puhutaan käyttötarkkailusta.  
 
Valvontamenetelmät 
 
Valvontamenetelmä tarkoittaa menettelytapaa valvonnan suorittamiseksi ja näitä ovat 
asiakirja- sekä toimipaikan tarkastukset, näytteenotto, näytteiden analysointi, mittaus, mit-
taustulosten analysointi, auditointi, seuranta ja todentaminen. 
 

 Tarkastustapahtumalla tarkoitetaan elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- 
ja tupakkalain valvontaviranomaisen tekemän tarkastuskäynnin tai asiakirjatarkastuksen 
perusteella syntyvää yksittäistä tapahtumaa, joka tallennetaan tietojärjestelmään. Tallen-
nuksen yhteydessä tarkastustapahtuma saa tietojärjestelmän yksilöivän tunnisteen. Tar-
kastus on valvontaan liittyvä tapahtuma, jossa valvontaviranomainen tutkii valvontakoh-
detta kertaluonteisesti. Elintarvikevalvonnasta viedään toistaiseksi vain tarkastuskäynnit ja 
asiakirjatarkastukset ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmään. 
 

 Näytteenotto ja näytteiden analysoinnilla tarkoitetaan muun muassa talous- ja uimavesi-, 
kulutustavara- ja tupakkatuotenäytteitä. Näytteenotto ja näytteiden analysointi voi kuulua 
osaksi kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain perusteella tehtävää valvon-
taa, ja ne voivat aiheuttaa seuraamuksia ilman varsinaista tarkastuskäyntiä. 
 

 Mittaus ja mittaustulosten analysoinnilla tarkoitetaan muun muassa sisäilmaa ja ilman-
vaihtoa koskevia mittauksia. Mittaus voi kuulua osaksi terveydensuojelu- ja tupakkalain 
perusteella tehtävää valvontaa ja se voi aiheuttaa seuraamuksia ilman varsinaista tarkas-
tuskäyntiä. 
 

 Seuranta tarkoittaa elintarvikevalvonnassa suunnitellun havainto- ja mittausjakson to-
teuttamista, jonka tarkoituksena on saada käsitys elintarvikelainsäädösten noudattami-
sesta. Seurantaohjelmaa voidaan toteuttaa esim. valvontaprojektin avulla. 
 

 Todentaminen on toimintaa, jossa tarkastetaan tietyn aineiston perusteella, ovatko val-
vontakohde ja sen toiminta vaatimustenmukaisia.  
 
Valvontatoimenpide on konkreettinen toimi, jolla valvontaviranomainen toteuttaa valvontaa 
yhtä tai useampaa valvontamenetelmää käyttäen. 
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TALLENNUSOHJEET 
 

a) Kuluttajaturvallisuuden, terveydensuojelun ja tupakkalain valvonta 
 

Luvussa 3 ohjeistetaan terveydensuojelu-, tupakka- ja kuluttajaturvallisuuslain tar-
kastuksissa tai muissa valvontamenetelmissä saatujen tietojen tallentamista tietojär-
jestelmään seuraavasti: 
 

1. Toimenpiteen perustiedot 
2. Toimenpiteen peruste 
3. Tarkastuksen tyyppi 
4. Näytetyyppi 
5. Mittaustyyppi 
6. Uimaveden laadun raportointi 
7. Lausunnot ja tai selvitykset 
8. Muu viranomaistyö 
9. Toimialakohtaiset ”vikalistat” 

 
b) Elintarvikevalvonta 

 
Luvussa 4 ohjeistetaan elintarvikevalvonnan tarkastustietojen tallentaminen tietojär-
jestelmään seuraavasti: 
 

10. Suunnitellut tarkastukset 
11. Suoritetut tarkastukset, perustiedot 
12. Suoritetut tarkastukset, tarkastuksen osa-alueet 
13. Suoritetut tarkastukset, havainnot 

 
 
3 Kuluttajaturvallisuuden, Terveydensuojelun ja tupakkalain valvonta 

 

3.1 Toimenpiteen perustiedot 

 

Valvontakohde 
 
Valvontakohteen tiedot (toimija, toiminta ja toimipaikka) saadaan YHTI1-kohdetiedoista. 
Ei-suunnitelmallisen valvonnan toiminta (terveydensuojelu ja tupakka luokittelussa punai-
sella merkitty) voidaan perustaa myös ilman toimijaa. Kun toimija on tiedossa (esim. keho-
tuksen tai määräyksen antamisen yhteydessä) toimija lisätään järjestelmään.  
 
Valvontakohde on oltava voimassa ennen kuin siihen voidaan liittää toimenpidettä. Toi-
menpidettä ei voi perustaa ilman valvontakohdetta.  
 
Yhteydenotto voidaan liittää järjestelmässä määrittelemättömään valvontakohteeseen. 
 

Toimenpiteen ajankohta 
 

 Päivämäärä 
 
Toimenpiteen päivämäärä tarkoittaa sitä päivämäärää, jolloin toimenpide, esimerkiksi 
tarkastuskäynti, ilmoituksen käsittely, näytteenotto, tms. suoritetaan. Pakollinen tieto. Jos 
toimenpide ajoittuu usealle päivälle, merkitään päivämääräksi tarkastuksen 
aloituspäivämäärä. 
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 Tapahtumaan käytetty aika 
 
Tapahtumaan käytetty aika tarkoittaa kokonaisaikaa, jonka yksi tai useampi tarkastaja 
käyttää yhteen tiettyyn toimenpiteeseen liittyviin toimiin. Tapahtumaan käytettyyn aikaan 
sisältyvät esimerkiksi tarkastusten osalta tarkastukseen valmistautumiseen (esim. 
perehtyminen asiakirjoihin), tarkastuksen suorittamiseen sekä tarkastuspöytäkirjan ja 
muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiseen (sisältää myös tietojen tallentamisen 
käytettävään tietojärjestelmään) käytetty aika. Tapahtumaan käytetty aika ei sisällä 
matka-aikaa valvontakohteeseen ja takaisin. Tapahtumaan käytetty aika merkitään 30 
minuutin tarkkuudella. Pakollinen tieto. Näytteenoton ja mittauksen osalta tieto on 
pakollinen silloin, kun toimenpiteen suorittajana on viranomainen.  
 

 Matka-aika  
 
Matka-ajan kirjaaminen järjestelmään on vapaaehtoista. Valvontayksiköt saattavat pitää 
tärkeänä/hyödyllisenä seurata matkoihin kuluvaa aikaa. Mikäli matka-aika kirjataan 
kunnan järjestelmään, se siirtyy keskitettyyn järjestelmään.  Myös keskusvirastojen 
kannalta on hyödyllistä saada tietoa siitä, kuinka paljon aikaa työmatkoihin eri 
valvontayksiköissä kuluu.  

 
Toimenpiteen suorittaja 
 
Toimenpiteen tiedoista kuntajärjestelmästä siirtyy keskitettyyn tietojärjestelmään 
automaattisesti toimenpiteen suorittajan valvontayksikön 3-merkkinen tunnus sekä 
toimenpiteen vastuullisen virkamiehen nimi. Nämä ovat pakollisia tietoja, joiden pitäisi tulla 
automaattisesti kuntajärjestelmistä. 
 

Virka-apupyyntö 
 

 Onko pyydetty virka-apua 
 
Tarkoittaa toimenpiteen yhteydessä tehtyä virka-apupyyntöä. Pakollinen tieto. Oletuksena 
kuntajärjestelmässä ”Ei”. Yleensä virka-apupyyntö liittyy tarkastuskäynteihin, mutta se on 
mahdollista valita muidenkin toimenpiteiden yhteydessä. 
 

 Viranomainen 
 
Tarkoittaa viranomaista, jolta virka-apua on pyydetty. Valitaan yksi annetuista 
vaihtoehdoista, jotka ovat: 
 

* Poliisi 
* Muu, mikä? 
 

Mikäli kohtaan ”onko pyydetty virka-apua” valitaan kyllä, on poliisin kohdalla oletuksena 
”kyllä”. Jos virka-apua on pyydetty joltain muulta viranomaiselta, on kohtaan valittava ”ei”. 
Tämän jälkeen kohtaan ”Muu, mikä?” kirjataan tekstikenttään muu viranomainen. 
 

 Miksi virka-apua on pyydetty? 
 
Pakollinen tieto, jos kohtaan ”onko pyydetty virka-apua” valitaan ”kyllä”. Kirjataan 
tekstikenttään syy virka-apupyyntöön. 
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Hinnoittelu ja hinnoittelun peruste 
 
Kaikki toimenpiteet lukuun ottamatta yhteydenottoa ovat joko maksuttomia tai maksullisia. 
Yhteydenotto on aina maksuton. Maksuttomasta toimenpiteestä valvontaviranomainen ei 
peri maksua ja maksullisesta toimenpiteestä valvontaviranomainen perii maksutaksansa 
mukaisen maksun. Valitaan pakollisena tietona yksi vaihtoehdoista, joita ovat  
 

* maksuton 
* maksullinen. 

 
Maksullisesta toimenpiteestä merkitään pakollisena tietoina hinta ja hintaperuste. Hinta 
merkitään euroina (€) kahden desimaalin tarkkuudella. Yksittäinen maksullinen tarkastus 
hinnoitellaan hintaperusteen mukaan. Hintaperuste valitaan annetuista vaihtoehdoista, 
joita ovat: 
 

* tuntihinta 
* kiinteä hinta 
* vuosimaksu. 

 
Tuntihinta tarkoittaa kunnan maksutaksassa määritettyä tuntikohtaista hintaa, jonka 
mukaan lasketaan tarkastuksen kokonaisajasta tarkastuksen hinta. 
 
Kiinteä hinta tarkoittaa erikseen kunnan maksutaksassa ilmoitettua hintaa tietylle 
suoritteelle.  
 
Vuosimaksu tarkoittaa valvontakohteelle määritettyä vuosittaista maksua, joka määräytyy 
esimerkiksi tupakkatuotteiden myynnin valvonnassa myyntipisteiden lukumäärän 
perusteella. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntikohdetta perustettaessa (toistaiseksi kohde 
ei perustu automaattisesti tupakkatuotteiden myyntiluparekisterin perustamisen 
yhteydessä) merkitään kohteen perustietoihin vuosittainen valvontamaksu. YHTI 1 -
luokittelussa tupakan vähittäismyynti -toimintatyyppi on ainoa, jolla on tällainen 
ominaisuustieto. Toimintatyyppiin/-tyyppeihin, joissa vuosittainen valvontamaksu 
merkitään perustietoihin, ei tarkastuksien osalta kohdisteta pääsääntöisesti enää erillistä 
maksua. Edellä mainituissa valvontakohteissa tupakkatuotteiden myyntiä koskeva 
tarkastuskäynti on maksuton suorite. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä vaihtoehtoa, että 
joskus myös tällaisiin kohteisiin voitaisiin tehdä maksullista valvontaa, kuten esimerkiksi 
tilanteessa, jossa tupakkatuotteita myyvään ravintolaan tehdään suunnitelman mukainen 
tupakointikieltojen tarkastuskäynti. 

 

3.2 Toimenpiteen peruste 

 
Toimenpiteen peruste on syy, joka on yksittäisen toimenpiteen lähtökohtana. 
Toimenpiteen perusteita ovat: 
 

* Ilmoitusten/hakemusten käsittely 
* Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus 
* Valvontasuunnitelman ulkopuolinen tarkastus 
* Yhteydenotto 
* Näytteenotto 
* Mittaus 
* Seurantakalenterin keskeytys, Toimintatyyppi: Yleiset uimarannat (EU-uimarannat) 
* Uimaveden laaturaportointi 
* Lausunnot tai selvitykset 
* Muu viranomaistyö 
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Toimenpiteellä voi olla vain yksi peruste. Jos samalla kerralla tehdään esim. tarkastus ja 
näytteenotto, muodostuu tästä kaksi erillistä toimenpidettä, jotka kirjataan erillisinä 
järjestelmään.  
 

Ilmoitusten/hakemusten käsittely 
 
Terveydensuojelu- ja kuluttajaturvallisuustoimialaa yleisesti koskevat tiedot 
 
Ilmoitusten/hakemusten käsittelyä voidaan tehdä terveydensuojelu- ja 
kuluttajaturvallisuuslain valvonnassa, niin että tiedot siirtyvät keskitettyyn järjestelmään. 
Ilmoitusten/hakemusten käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi terveydensuojelulain 13 §:n 
mukaisten kohteiden ilmoitusmenettelyä. 
 
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvat käsitellään edelleen myyntiluparekisterissä. 
Myyntiluparekisteriin ei kuitenkaan ole mahdollista kirjata luvan käsittelyyn kulunutta 
aikaa. Luvan käsittelyyn käytetty aika kirjataan Ilmoitusten/hakemusten käsittelyn kohtaan 
Tupakan myyntiluvan käsittely. Valvontayksiköillä voi olla tarve kirjata tupakkatuotteiden 
vähittäismyyntilupien käsittelystä myös muita tietoja kuntajärjestelmään. Mahdolliset muut 
tiedot eivät kuitenkaan siirry keskitettyyn järjestelmään.  
 
Ilmoitusten/hakemusten käsittelyssä merkitään pakollisena tietona saapumisaika eli 
päivämäärä, jolloin ilmoitus/hakemus on tullut vireille. Lisäksi on merkittävä tieto siitä, 
onko ilmoituksen/hakemuksen käsittelyssä pyydetty ilmoituksen/hakemuksen tekijältä 
täydennystä (kyllä/ei). Tieto on pakollinen siinä vaiheessa, kun järjestelmään kirjataan 
päätös ilmoituksesta/hakemuksesta. Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa ilmoituksesta ei 
tehdä päätöstä, joten ominaisuus ei tältä osin koske kuluttajaturvallisuusvalvontaa. 
 
Lisäksi voidaan merkitä viite tarkastukseen, joka on aiheuttanut ilmoituksen/hakemuksen 
käsittelyn.  
 
Vain Terveydensuojelu -toimialaa koskevat lisätiedot  
 
Terveydensuojelun toimialalla merkitään tieto siitä, onko ilmoituksen/hakemuksen 
vireilläolosta ilmoitettu asianosaisille (Kyllä/Ei). Tieto on pakollinen siinä vaiheessa, kun 
ilmoitus/hakemus on merkitty käsitellyksi.  
 
Ilmoituksen / hakemuksen käsittely (vuodenvaihdemuutos 2014–2015) kirjataan kolmessa 
vaiheessa järjestelmään. 
 
1. Ilmoitus / hakemus on saapunut 
2. Tarkastus liittyen ilmoitukseen ja hakemukseen (mikäli tehdään tarkastus) 
3. Päätös ilmoituksesta / hakemuksesta 
 
Kun ilmoituksesta/hakemuksesta merkitään päätös, on pakollisena tietona valittava yksi 
annetuista vaihtoehdoista, jotka ovat: 
 

* hyväksytty 
* hyväksytty ehdoilla tai määräyksillä 
* hylätty 

 
Mikäli ilmoitus/hakemus on hyväksytty ehdoilla tai määräyksillä, on pakollisena tietona 
kirjattava tekstikenttään ehto tai määräys. 
 
Määräaikaan kirjataan määräajan päivämäärä. Päivämäärä ei ole pakollinen tieto. 
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Terveydensuojelu-toimialan ”Talousveden jakelu ja käyttö” -toimintaluokkaa koskevat 
lisätiedot  

 
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 
 
Terveydensuojelu-toimialan ”Talousveden jakelu ja käyttö” -toimintaluokan osalta 
hakemusten osalta kirjataan tiedot siitä (Kyllä/Ei), mitä muutosta hakemus koskee (TsL 18 
§): 
 

* vedenkäsittely 
* vedenotto 
* veden laatu 
* veden jakelu 
* muu muutos 

 
Mikäli hakemus koskee talousveden poikkeuslupaa, valitaan kohtaan Kyllä. Kohta 
tarkoitettu ainoastaan aluehallintovirastojen käyttöön ja sitä ei toteuteta kuntajärjestelmiin. 
 
Terveydensuojelulain 17 §:n mukaan aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää 
määräaikaisen poikkeuksen terveydensuojelulain 21 §:n nojalla säädetyistä 
laatuvaatimusten täyttämisestä. Poikkeus voidaan myöntää, jos talousveden toimittamista 
ei voida hoitaa kyseisellä alueella millään muulla kohtuulliseksi katsottavalla tavalla eikä 
poikkeamisesta aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle. 
 

Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus 
 
Valvontasuunnitelmaan sisältyvällä tarkastuksella tarkoitetaan tarkastusta, joka on 
sisällytetty valvontasuunnitelmaan. 
 
Valitaan vain yksi vaihtoehdoista, joita ovat  
 

* suunniteltu tarkastus 
* seuranta-/jälkitarkastus  
* projektitarkastus 
* muu 

 
Suunniteltu tarkastus tarkoittaa ennalta (riskiperusteisesti) suunniteltua tarkastusta tiettyyn 
valvontakohteeseen ja tarkastus sisältyy laadittuun valvontasuunnitelmaan. Suunniteltu 
tarkastus voi liittyä yhteen tai useampaan yhteydenottoon, jotka käsitellään tarkastuksen 
yhteydessä. Tällöin voidaan viitata tarkastuksesta annettujen tietojen yhteydessä aiemmin 
käsiteltyihin asiakasyhteydenottoihin. 
 
Seuranta-/jälkitarkastus eli uusintatarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka tehdään aiem-
massa tarkastuksessa havaitun epäkohdan johdosta. Uusintatarkastuksessa varmiste-
taan, että toiminnanharjoittaja on tehnyt sovitut toimenpiteet sovitun ajan kuluessa epä-
kohdan korjaamiseksi. Jos valitaan seuranta-/jälkitarkastus, pitää tämän aiheuttaneen al-
kuperäisen tarkastuksen tarkastustunnus olla viitteenä. Käyttäjän pitää etsiä alkuperäinen 
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tarkastus tarkastustapahtumalistasta, jolloin järjestelmä antaa tarkastustunnuksen viit-
teeksi. Viitteenä voi olla yksi tai useampi aiempi tarkastus. 
 
Terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain osalta seuranta/jälkitarkastus 
ei ole pääsääntöisesti suunnitelmallista valvontaa. Kuluvan vuoden tarkastusten perus-
teella kohteen suunnitelmallista tarkastustiheyttä voidaan nostaa seuraaville vuosille, 
mikäli se näyttää tarpeelliselta. Tällöin nostetun tarkastustiheyden mukaiset tarkastukset 
voidaan laskea suunnitelmallisiin tarkastuksiin seuraavien vuosien osalta, jos tämä ote-
taan huomioon myös valvontasuunnitelmassa. Kuluttajaturvallisuusvalvonnassa uusin-
tatarkastuksetkin voidaan katsoa suunnitelmalliseksi valvonnaksi, jos niihin varaudutaan 
etukäteen valvontasuunnitelmassa. 
 
Projektitarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka sisältyy valvontaprojektiin. Valvontaprojekti 
on tietyn valvontaan liittyvän asian selvittämiseen tai edistämiseen tähtäävä projekti. 
Vuodenvaihdemuutosten jälkeen voidaan kirjata useamman eri projektin tarkastus 
samalle kohteelle ja samalle päivälle. Kun kyseessä on projektitarkastus, on pakollisena 
tietona annettava projektin nimi ja valittava vastuutaho. Vastuutaho valitaan annetuista 
vaihtoehdoista, jotka ovat 
 

* Valvontayksikkö 
* AVI 
* Valvira 
* Tukes 
* Muu 

 
Mikäli vastuutahoksi valitaan muu, on tekstikenttään annettava selite, joka voi olla esim. 
EU. 
 
Jos valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus on muu kuin suunniteltu tarkastus, 
seuranta-/jälkitarkastus tai projektitarkastus, valitaan kohta ”Muu” ja kirjataan 
tekstikenttään selite. 
 
Valvontasuunnitelman ulkopuolinen tarkastus 
 
Valvontasuunnitelman ulkopuolisella tarkastuksella tarkoitetaan tarkastusta, joka ei sisälly 
kunnan valvontasuunnitelmaan. 
 
Valitaan vain yksi vaihtoehdoista, joita ovat  
 

* seuranta-/jälkitarkastus  
* yhteydenottoon perustuva  
* ilmoituksen/hakemuksen perusteella 
* näytteenoton perusteella 
* mittauksen perusteella 
* projektitarkastus 
* muu 

 
Seuranta-/jälkitarkastus eli uusintatarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka tehdään 
aiemmassa tarkastuksessa havaitun epäkohdan korjaamisen varmistamiseksi. Jos 
valitaan seuranta-/jälkitarkastus, pitää tämän aiheuttaneen alkuperäisen tarkastuksen 
tarkastustunnus olla pakollisena tietona viitteenä. Käyttäjän pitää etsiä alkuperäinen 
tarkastus tarkastustapahtumalistasta, jolloin järjestelmä antaa tarkastustunnuksen 
viitteeksi.  
 
Terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain osalta seuranta/jälkitarkastus 
on pääsääntöisesti ei-suunnitelmallista valvontaa. Kuluvan vuoden tarkastusten osalta 
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kohteen suunnitelmallista tarkastustiheyttä voidaan nostaa seuraavilla vuosille, mikäli se 
näyttää tarpeelliselta. Tällöin nostetun tarkastustiheyden mukaiset tarkastukset voidaan 
laskea suunnitelmallisiin tarkastuksiin seuraavina vuosina. 
 
Yhteydenottoon perustuvia tarkastuksia ovat tarkastukset, jotka perustuvat esimerkiksi 
kansalaisen yhteydenottoon. Kun kyseessä on yhteydenottoon perustuva tarkastus, on 
pakollisena tietona kirjattava viite yhteydenoton toimenpidetunnukseen. Viite on 
mahdollista tehdä useampaan yhteydenottoon. Käyttäjän on etsittävä yhteydenotto/-otot 
toimenpidelistasta, jolloin kuntajärjestelmä antaa toimenpidetunnuksen/-tunnukset 
viitteeksi. 
 
Ilmoituksen/hakemuksen perusteella tehtävillä tarkastuksilla tarkoitetaan tarkastuksia, 
jotka tehdään viranomaiselle saapuneen ilmoituksen/hakemuksen perusteella. Mikäli 
valitaan ilmoituksen/hakemuksen perusteella tehtävä tarkastus, on pakollisena tietona 
kirjattava viite ilmoituksen/hakemuksen toimenpidetunnukseen. Käyttäjän on etsittävä 
ilmoitus/hakemus toimenpidelistasta, jolloin kuntajärjestelmä antaa toimenpidetunnuksen 
viitteeksi. 
 
Tarkastuksia voidaan tehdä myös näytteenotosta tai mittauksista saatujen tulosten 
perusteella. Tällöin valitaan tarkastus näytteenoton tai mittauksen perusteella riippuen 
siitä, onko tarkastukseen johtavat tulokset saatu näytteenotosta vai mittauksesta. Mikäli 
valitaan näytteenottoon tai mittaukseen perustuva tarkastus, on pakollisena tietona 
kirjattava viite näytteenoton tai mittauksen toimenpidetunnukseen. Viite on mahdollista 
tehdä useampaan näytteenottoon tai mittaukseen. Käyttäjän on etsittävä näytteenotto tai 
mittaus toimenpidelistasta, jolloin kuntajärjestelmä antaa toimenpidetunnuksen/-tunnukset 
viitteeksi. 
 
Projektitarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka sisältyy valvontaprojektiin. Valvontaprojekti 
on tietyn valvontaan liittyvän asian selvittämiseen tai edistämiseen tähtäävä projekti. 
Vuodenvaihdemuutosten jälkeen voidaan kirjata useamman eri projektin tarkastus 
samalle kohteelle ja samalle päivälle. Jos valitaan projektitarkastus, on pakollisena tietona 
annettava projektin nimi ja valittava vastuutaho. Vastuutaho valitaan annetuista 
vaihtoehdoista, jotka ovat 
 

* Valvontayksikkö 
* AVI 
* Valvira 
* Tukes 
* Muu 

 
Mikäli vastuutahoksi valitaan muu, on tekstikenttään annettava selite, joka voi olla esim. 
EU. 
 
Jos kyseessä on jokin muu valvontasuunnitelman ulkopuolinen tarkastus, valitaan kohta 
muu ja kirjataan tekstikenttään selite (max 4000 merkkiä). 
 

Yhteydenotto 
 
Yhteydenotolla tarkoitetaan esimerkiksi kansalaisen tekemää ilmoitusta, valitusta tai tie-
dustelua terveydensuojelu-, tupakka- tai kuluttajaturvallisuuslain mukaiseen valvontaan 
liittyen. Yhteydenotot on hyvä kirjata, jotta saadaan tietoa siitä minkä tyyppiset yhteyden-
otot työllistävät eniten kunnan viranomaisia sekä saadaan tietoa muuhun kuin suunnitel-
malliseen valvontaan käytettävästä työajasta. Myös tarkastaja itse voi olla yhteydenoton 
tekijä esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa tarkastajan oma havainto epäkohdasta 
johtaa toimenpiteisiin.  
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Puhelinneuvonta ja neuvonta esim. toimistolla kirjataan myös yhteydenottoihin, ja näissä 
tapauksissa soittaja/asiakas on yhteydenoton tekijä ja yhteydenoton tyyppi on tiedustelu. 
Tiedustelu on erikseen jokaisen toimialan alla, eli eri valvontalajeja koskevat tiedustelut 
menevät kaikki omaan valvontalajiinsa (terveydensuojelu, tupakka tai kuluttajaturvalli-
suus).   
 
Yhteydenoton tekijä kohtaan valitaan yksi annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Tarkastaja itse 
* Toinen viranomainen 
* Toiminnanharjoittaja itse 
* Muu toiminnanharjoittaja 
* Ulkopuolinen asiantuntija 
* Yksityishenkilö 

 
Kohtaan vireilletuloaika kirjataan päivämäärä, jolloin yhteydenotto tapahtui. Päivämäärän 
ei tarvitse olla sama kuin järjestelmään kirjaamispäivä. 
 
Ympäristöterveydenhuollon eri toimialojen osalta yhteydenotot voivat koskea hyvin erilai-
sia asioita ja ne voivat olla tyypiltään erilaisia. Tämän vuoksi yhteydenottojen syyt ja tyypit 
on kirjattava toimialakohtaisesti. Vuodenvaihdemuutosten jälkeen samalle kohteelle on 
mahdollista kirjata useampi yhteydenotto saman päivän aikana. 
 
Terveydensuojelulain mukaiset yhteydenotot 
 
Valitaan terveydensuojelulain mukaisen yhteydenoton tyyppi annetuista vaihtoehdoista, 
joita ovat: 
 

* Terveyshaittaepäily 
* Epidemiaepäily 
* Muu toimenpidepyyntö 
* Tiedustelu 
* Muu yhteydenotto 

 
Terveyshaittaepäilyllä tarkoitetaan epäilyä siitä että valvontakohteessa, tuotteessa tai pal-
velussa oleva biologinen, kemiallinen tai fyysinen tekijä tai tila, 
saattaa aiheuttaa sen, että valvontakohde, tuote tai palvelu vaikuttaa haitallisesti tervey-
teen. Terveyshaitta käsitteeseen sisällytetään myös mm. ihmisessä todettava sairaus ja 
muu terveyden häiriö 
 
Epidemiaepäilyllä tarkoitetaan epäilyä epidemiasta eli sitä että vähintään kaksi henkilöä 
on saanut oireiltaan samanlaatuisen taudin nautittuaan samaa alkuperää olevaa elintarvi-
ketta tai talousvettä tai altistuttuaan samalle vedelle.  
 
Tiedustelulla tarkoitetaan esimerkiksi kansalaisten kysymyksiä liittyen talousveden tai ui-
maveden laatuun, julkisten huoneistojen terveydellisiin olosuhteisiin tai muita terveydelli-
siin oloihin liittyviä tiedusteluja. 
 
Mikäli yhteydenoton tyyppi koskee muuta kuin terveyshaitta- tai epidemiaepäilyä, muuta 
toimenpidepyyntöä tai tiedustelua, valitaan kohta ”muu yhteydenotto”. 
 
Lisäksi annetaan tietoja siitä, mitä terveydensuojelulain mukainen yhteydenotto koski. Va-
litaan ”Kyllä” tai ”Ei” annettuihin vaihtoehtoihin, joita ovat: 
 

* Talousvesi 
* Uima-allasvesi 
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* Uimarantavesi 
* Asumisterveys 
* Julkiset tilat 
* Muu, mikä? 

 
Kohtaan ”Muu, mikä?” kirjataan tieto tekstikenttään. 
 
Tupakkalain mukaiset yhteydenotot 
 
Valitaan tupakkalain mukaisen yhteydenoton tyyppi annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Ilmoitus (esim. lainvastaisesta toiminnasta) 
* Tiedustelu (esim. tupakkalain säännöksien soveltuvuudesta) 
* Muu yhteydenotto 

 
Lisäksi annetaan tietoja siitä, mitä tupakkalain mukainen yhteydenotto koski. Valitaan 
”Kyllä” tai ”Ei” annettuihin vaihtoehtoihin, joita ovat: 
 

* Tupakointikiellot ja -rajoitukset 
* Myynti ilman myyntilupaa 
* Myynti alaikäisille 
* Muu myyntiin liittyvä 
* Mainonta ja muu myynninedistäminen 
* Muu, mikä? 

 
Kohtaan ”Muu, mikä?” kirjataan tieto tekstikenttään. 
 
Kuluttajaturvallisuuslain mukaiset yhteydenotot 
 
Valitaan kuluttajaturvallisuuslain mukaisen yhteydenoton tyyppi annetuista vaihtoehdoista, 
joita ovat: 
 

* Tieto tai havainto onnettomuudesta, joka johtaa toimenpiteisiin 
* Toiminnanharjoittajan tekemä ilmoitus onnettomuudesta (KuTuL 8 §) 
* Tiedustelu 
* Muu yhteydenotto 

 
Lisäksi yhteydenotosta on annettava pakollisena tietona, koskiko yhteydenotto tavaraa tai 
palvelua. Jos kysely koskee esim. lainsäädäntöä, ja kysyjä on palveluntarjoaja, valitaan 
palvelu. Koska kuntien tekemä kuluttajaturvallisuusvalvonta on pääsääntöisesti palvelui-
den valvontaa, valitaan palvelu aina jos ei kyseessä ole selvästi tavaraan liittyvä yhtey-
denotto. Tämä ainakin siihen asti, kunnes kohta täydentyy muu asia –vaihtoehdolla, jolloin 
tavaroiden ja palveluiden valvonnasta selkeästi pois lukeutuvat asiat voidaan merkitä 
omaan kohtaansa. 
 

Näytteenotto 
 
Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä mittaus tai näytteenotto: jos mittauksen / näytteenoton 
perusteella viranomainen tekee toimenpiteitä (tarkastus, uusinta/lisämittaus, uusin-
ta/lisänäyte, kehotus tai määräys) kirjataan ulkopuolisen asiantuntijan tekemä mittaus / 
näytteenotto tässä vaiheessa järjestelmään. 
 
Näytteenotto voi kuulua osaksi kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain pe-
rusteella tehtävää valvontaa ja se voi aiheuttaa seuraamuksia ilman varsinaista tarkas-
tuskäyntiä. Näytteenotolla tarkoitetaan muun muassa talous- ja uimavesi- , kulutustavara- 
ja tupakkatuotenäytteitä. 
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Samalle näytteenottotoimenpiteelle voi kirjata useamman näytteen samalle päivälle. 
 
Näytteitä voidaan ottaa eri perustein. Valitaan yksi näytteenoton peruste annetuista vaih-
toehdoista, jotka ovat: 
 

* Tarkastuksen perusteella 
* Näytteenottosuunnitelmaan perustuva 
* Lisänäytteenotto 
* Lyhytkestoisen saastumisen päättävä näytteenotto1 
* Korvaava näytteenotto (lyhytkestoinen saastuminen) 2  
* Seurantakalenterin ottamatta jäänyt näyte34 
* Keskusviranomaisen näytteenottopyyntö 
* Projekti 
* Yhteydenotto 
* Uusintanäyte 
* Mittauksen perusteella 

 
Tarkastuksen perusteella tapahtuvalla näytteenotolla tarkoitetaan näytteenottoa, joka teh-
dään tarkastuksessa havaittujen epäkohtien/puutteiden/epäilyksien vuoksi. Kun kyseessä 
on tarkastukseen perustuva näytteenotto, on pakollisena tietona kirjattava viite näyt-
teenoton aiheuttaneeseen tarkastukseen. Viite on mahdollista tehdä yhteen tarkastuk-
seen. Käyttäjän on etsittävä tarkastus toimenpidelistasta, jolloin järjestelmä antaa toimen-
pidetunnuksen viitteeksi. 
 
Näytteenottosuunnitelmaan perustuvalla näytteenotolla tarkoitetaan näytteenottosuunni-
telman mukaisia näytteitä esim. talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjel-
massa tai näytteenottosuunnitelmassa mainittuja talousvesinäytteitä, ja EU uimarannoilta 
seurantakalenterin mukaan haettavia näytteitä. 
 
Lisänäytteenotolla tarkoitetaan näytteenottoa, joka suoritetaan, mikäli aiempi näytteenotto 
ei riitä kohteen vaatimuksenmukaisuuden tai mahdollisen terveysvaaran tai -haitan selvit-
tämiseksi. Lisänäytteenotossa tutkitaan esimerkiksi talousveden laatua tavallista laajem-
min ja monipuolisemmin. Kun kyseessä on lisänäytteenotto, kirjataan viite näytteenoton 
aiheuttaneeseen näytteeseen (pakollinen tieto). Viite on mahdollista tehdä yhteen tai use-
ampaan näytteeseen. Käyttäjän on etsittävä näytteenotto/-otot toimenpidelistasta, jolloin 
kuntajärjestelmä antaa toimenpidetunnuksen/-tunnukset viitteeksi. 
 
Vain toimintatyyppiä yleiset uimarannat, EU uimarannat koskevat näytteenotot: 
 
Lyhytkestoisen saastumisen päättävällä näytteenotolla tarkoitetaan yhtä tai useampaa 
näytteenottoa, joilla lyhytkestoisen saastumisen päättyminen selvitetään. Lyhytkestoisen 
saastumisen päättymistä selvittävien ylimääräisten näytteiden tuloksia ei sisällytetä seu-
rantakalenterin mukaisiin valvontatutkimustuloksiin eikä niitä käytetä uimaveden laadun 
arviointiin ja luokitukseen. Kun kyseessä on lyhytkestoisen saastumisen päättävä näyt-
teenotto, on pakollisena tietona kirjattava viite lyhytkestoisen saastumisen havaitsemi-
seen. Viite on mahdollista tehdä yhteen tai useampaan toimenpiteeseen. Käyttäjän on et-

                                                
1
 Koskee ainoastaan terveydensuojelutoimialan toimintaluokkaa ”EU-uimarannat” 

2
 Koskee ainoastaan terveydensuojelutoimialan toimintaluokkaa ”EU-uimarannat” 

3
 Koskee ainoastaan terveydensuojelutoimialan toimintaluokkaa ”EU-uimarannat” 

4 Näytteenotto toteutetaan epätavanomaisen tilanteen jälkeen, kun on palattu seurantakalenteriin mu-
kaiseen näytteenottoon. Jos tilanne kestää uimakauden loppuun, pitäisi olla mahdollisuus ottaa näyt-
teet seuraavan uimakauden aikana. 
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sittävä toimenpide/-piteet toimenpidelistasta, jolloin järjestelmä antaa toimenpidetunnuk-
sen/-tunnukset viitteeksi. 

 
Korvaavalla näytteenotolla tarkoitetaan lyhytkestoisen saastumisen aikana otetun seuran-
takalenterin mukaisen näytteen, jonka mikrobiologinen laatu on huonontunut, korvaamis-
ta. Korvaava näyte otetaan viikon kuluessa lyhytkestoisen saastumisen päättymisestä.  
 
Kun kyseessä on korvaava näytteenotto, on pakollisena tietona kirjattava viite näyt-
teenoton aiheuttaneeseen näytteeseen. Viite on mahdollista tehdä vain yhteen aikaisem-
paan näytteeseen. Käyttäjän on etsittävä näytteenotto toimenpidelistasta, jolloin kuntajär-
jestelmä antaa toimenpidetunnuksen viitteeksi. 
 
Epätavanomaisissa tilanteissa kunnan terveydensuojeluviranomainen voi keskeyttää 
toistaiseksi seurantakalenterin mukaisen uimaveden laadun seurannan ja jättää ottamatta 
ne näytteet, jotka ovat seurantakalenterissa määritelty tuon ajanjakson aikana otettaviksi. 
Seurantaa jatketaan seurantakalenterin mukaisesti niin pian kuin mahdollista 
epätavanomaisen tilanteen päätyttyä ja ottamatta jääneet näytteet korvataan uusilla 
näytteillä.  Ensisijaisesti näytteet on otettava saman uimakauden aikana, mutta jos tilanne 
jatkuu hyvin pitkälle kauden ulkopuolelle, niin sitten näytteet otetaan seuraavalla 
uimakaudella. 
 

Kun kyseessä on seurantakalenterin ottamatta jäänyt näyte, kirjataan viite 
seurantakalenterin keskeytykseen, josta tämä on aiheutunut.  Tämä on pakollinen tieto, ja 
tässä viitataan siihen toimenpiteeseen, jonka tyyppi on "seurantakalenterin keskeytys 
epätavanomaisesta tilanteesta johtuen". Lisäksi maininta siitä, että otettava kantaa siihen 
otetaanko näyte seuraavalla uimakaudella (K /E). 
 
Keskusviranomaisen näytteenottopyynnöllä tarkoitetaan esimerkiksi Valviran tai Tukesin 
valvontayksikölle tekemää näytteenottopyyntöä. 
 
Projektilla tarkoitetaan näytteenottoa, joka sisältyy näytteenottoprojektiin. 
Näytteenottoprojekti on valvontaan liittyvän tietyn asian selvittämiseen tai edistämiseen 
tähtäävä projekti. Jos kyseessä on projektiin liittyvä näytteenotto, on pakollisena tietona 
annettava projektin nimi, valittava vastuutaho ja ilmoitettava, onko kyseessä 
näytteenottosuunnitelmaan sisältyvä näytteenotto (Kyllä/Ei). Vastuutaho valitaan 
annetuista vaihtoehdoista, jotka ovat 
 

* Valvontayksikkö 
* AVI 
* Valvira 
* Tukes 
* STUK 
* THL 
* Muu 

 
Mikäli vastuutahoksi valitaan muu, on tekstikenttään annettava selite, joka voi olla esim. 
EU. 
 
Terveyshaittaepäilyyn perustuvalla näytteenotolla tarkoitetaan näytettä joka otetaan yh-
teydenoton tai viranomaisen aloitteen perusteella, epäiltäessä terveyshaittaa. Kun ky-
seessä on terveyshaittaepäilyyn perustuva näytteenotto, lisätään pakollisena tietona viite 
näytteenoton aiheuttaneeseen yhteydenottoon/yhteydenottoihin. Käyttäjän on etsittävä 
yhteydenotto/-otot toimenpidelistasta, jolloin kuntajärjestelmä antaa toimenpidetunnuk-
sen/-tunnukset viitteeksi. 
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Näytteenotolla, joka ei perustu terveyshaittaepäilyyn, tarkoitetaan sellaista yhteydenoton 
perusteella otettua näytettä, joka ei perustu terveyshaittaepäilyyn. Kun kyseessä on näyt-
teenotto, joka ei perustu terveyshaittaepäilyyn, lisätään pakollisena viite näytteenoton ai-
heuttaneeseen yhteydenottoon/yhteydenottoihin. Käyttäjän on etsittävä yhteydenotto/-otot 
toimenpidelistasta, jolloin kuntajärjestelmä antaa toimenpidetunnuksen/-tunnukset viit-
teeksi. 
 
Uusintanäytteellä tarkoitetaan näytettä, joka otetaan uudelleen samasta kohteesta kuin 
aiemmin, mikäli aiemmin otetun näytteen analysointi osoittaa, ettei kohde täytä vaatimuk-
sia tai mikäli aiempi näytteenotto tai näytteen analysointi on epäonnistunut. Uusintanäyt-
teestä analysoidaan sama määritys kuin aiemmasta näytteestä. Mikäli lisämäärityksiä 
tehdään, on kyseessä lisänäytteenotto. Kun kyseessä on uusintanäytteenotto, on pakolli-
sena tietona kirjattava viite näytteenoton aiheuttaneeseen näytteeseen. Viite on mahdol-
lista tehdä vain yhteen näytteeseen. Käyttäjän on etsittävä näytteenotto toimenpidelistas-
ta, jolloin järjestelmä antaa toimenpidetunnuksen viitteeksi. 
 
Mittauksen perusteella tapahtuvalla näytteenotolla tarkoitetaan näytteenottoa, joka suori-
tetaan, mikäli mittaus ei riitä kohteen vaatimuksenmukaisuuden tai mahdollisen terveys-
vaaran tai -haitan selvittämiseen. Kun kyseessä on mittaukseen perustuva näytteenotto, 
on pakollisena tietona kirjattava viite näytteenoton aiheuttaneeseen mittaukseen tai mitta-
uksiin. Käyttäjän on etsittävä mittaus toimenpidelistasta, jolloin järjestelmä antaa toimen-
pidetunnuksen/-tunnukset viitteeksi. 
 
Näytteenoton osalta annetaan tieto näytteenottajasta valitsemalla näytteenottaja 
vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Viranhaltija 
* Toiminnanharjoittaja itse 
* Ulkopuolinen asiantuntija 
* Yksityishenkilö 

 
Jos viranomainen tekee toimenpiteitä ulkopuolisen asiantuntijan tekemän näytteenoton 
perusteella, kirjataan näytteenotto järjestelmään. Vesiasioiden osalta näytetiedot tulevat 
järjestelmään analyysitiedonsiirtopalvelusta vuoden 2016 alusta alkaen. 
 
Näytteenotossa kirjataan tietoa näytteiden lukumäärästä.  

 
Mittaus 

 
Mittaus voi kuulua osaksi terveydensuojelu- ja tupakkalain perusteella tehtävää valvontaa 
ja se voi aiheuttaa seuraamuksia ilman varsinaista tarkastuskäyntiä. Mittauksella tarkoite-
taan muun muassa sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevia mittauksia. 
 
Mittauksia voidaan tehdä eri perustein. Valitaan mittauksen syy annetuista vaihtoehdoista, 
jotka ovat: 
 

* Tarkastuksen perusteella 
* Projekti 
* Yhteydenotto 
* Uusintamittaus 
* Lisämittaus 
* Näytteenoton perusteella 

 
Tarkastuksen perusteella tapahtuvalla mittauksella tarkoitetaan mittausta, joka tehdään 
tarkastuksessa havaittujen epäkohtien/puutteiden/epäilyksien vuoksi. Kun kyseessä on 
tarkastukseen perustuva mittaus, on pakollisena tietona kirjattava viite mittauksen aiheut-



versio 1.1 (160115)     

    

 

 

 18 

taneeseen tarkastukseen. Viite on mahdollista tehdä vain yhteen tarkastukseen. Käyttäjän 
on etsittävä tarkastus toimenpidelistasta, jolloin järjestelmä antaa tarkastuksen toimenpi-
detunnuksen viitteeksi. 
 
Projektilla tarkoitetaan mittausta, joka sisältyy mittausprojektiin. Mittausprojekti on 
valvontaan liittyvän tietyn asian selvittämiseen tai edistämiseen tähtäävä projekti. Jos 
kyseessä on projektiin liittyvä mittaus, on pakollisena tietona annettava projektin nimi, 
valittava vastuutaho ja ilmoitettava, onko kyseessä valvontasuunnitelmaan sisältyvä 
mittaus (Kyllä/Ei). Vastuutaho valitaan annetuista vaihtoehdoista, jotka ovat 
 

* Valvontayksikkö 
* AVI 
* Valvira 
* Tukes  
* STUK 
* Muu 

 
Mikäli vastuutahoksi valitaan muu, on tekstikenttään annettava selite, joka voi olla esim. 
EU. 
 
Mittauksen perusteena voi olla myös yhteydenotto. Yhteydenottoon perustuvan mittauk-
sen osalta on pakollisena tietona kirjattava viite mittauksen aiheuttaneeseen yhteydenot-
toon. Viite on mahdollista tehdä yhteen tai useampaan näytteeseen. Käyttäjän on etsittä-
vä yhteydenotto/-otot toimenpidelistasta, jolloin kuntajärjestelmä antaa toimenpidetunnuk-
sen/-tunnukset viitteeksi. 
 
Uusintamittauksella tarkoitetaan mittausta, joka suoritetaan, mikäli aiemman mittauksen 
tulos poikkeaa odotetusta ja mittaustulos halutaan varmistaa. Kun kyseessä on uusinta-
mittaus, on pakollisena tietona kirjattava viite uusintamittauksen aiheuttaneeseen mittauk-
seen. Viite on mahdollista tehdä useampaan mittaukseen. Käyttäjän on etsittävä mittaus / 
mittaukset toimenpidelistasta, jolloin järjestelmä antaa toimenpidetunnuksen /tunnukset 
viitteeksi. 
 
Lisämittauksella tarkoitetaan mittausta, joka suoritetaan, mikäli aiempi mittaus ei riitä koh-
teen vaatimuksenmukaisuuden tai mahdollisen terveysvaaran tai -haitan selvittämiseksi. 
Kun kyseessä on lisämittaus, on pakollisena tietona kirjattava viite lisämittauksen aiheut-
taneeseen mittaukseen. Viite on mahdollista tehdä yhteen tai useampaan mittaukseen. 
Käyttäjän on etsittävä mittaus/mittaukset toimenpidelistasta, jolloin järjestelmä antaa toi-
menpidetunnuksen/-tunnukset viitteeksi. 
 
Näytteenoton perusteella tapahtuvalla mittauksella tarkoitetaan mittausta, joka suorite-
taan, mikäli näytteenotto ei riitä kohteen vaatimuksenmukaisuuden tai mahdollisen terve-
ysvaaran tai -haitan selvittämiseksi. Kun kyseessä on näytteenottoon perustuva mittaus, 
on pakollisena tietona kirjattava viite mittauksen aiheuttaneeseen näytteenottoon. Käyttä-
jän on etsittävä näytteenotto toimenpidelistasta, jolloin järjestelmä antaa toimenpidetun-
nuksen/-tunnukset viitteeksi. 
 
Mittauksen osalta annetaan tieto mittaajasta valitsemalla mittaaja vaihtoehdoista, joita 
ovat: 
 

* Viranhaltija 
* Toiminnanharjoittaja itse 
* Ulkopuolinen asiantuntija 

 
Jos viranomainen tekee toimenpiteitä ulkopuolisen asiantuntijan tekemän mittauksen pe-
rusteella, kirjataan mittaus järjestelmään. 
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EU-uimarannan seurantakalenterin keskeytys epätavanomaisesta tilanteesta joh-
tuen 
 
Seurantakalenterin keskeytys epätavanomaisesta tilanteesta johtuen koskee ainoastaan 
terveydensuojelu-toimialan toimintaluokan ”Liikunta- ja virkistystoiminta” alla olevaa toi-
mintatyyppiä ”Yleiset uimarannat/EU-uimarannat, uimarimäärät yli 100 uimaria päivässä”. 
 
Seurantakalenterin keskeytyksellä tarkoitetaan sitä, että epätavanomaisen tilanteen vuok-
si kunnan terveydensuojeluviranomainen on keskeyttänyt toistaiseksi seurantakalenterin 
mukaisen uimaveden laadun seurannan. Uimaveden laadun seurantaa voidaan kuitenkin 
ko. tilanteen aikana jatkaa ylimääräisten näytteiden avulla, joita ei käytetä uimaveden laa-
dun luokitukseen. Seurantakalenteriin on palattava niin pian kuin mahdollista epäta-
vanomaisen tilanteen päätyttyä ja ottamatta jääneet seurantakalenterin mukaiset näytteet 
on korvattava tilanteen päättymisen jälkeen otetuilla uusilla näytteillä. Näiden uusien näyt-
teiden valvontatutkimustulokset käytetään uimaveden laadun arviointiin ja luokitukseen 
 
Seurantakalenterin keskeytyksen osalta on kirjattava pakollisena tieto keskeytyksen alku-
päivämäärästä. Kun seurantakalenterin keskeytys päättyy, kirjataan keskeytyksen loppu-
päivämäärä. Loppupäivämäärän kirjaamisen jälkeen on pakollisena tietona kirjoitettava 
tekstikenttään keskeytyksen syy. Epätavanomaisen tilanteen voivat aiheuttaa esimerkiksi 
poikkeukselliset sääilmiöt, kuten tulva tai kuivuus, tai uimaveden merkittävä ja pitkäaikai-
nen saastuminen, kuten öljyonnettomuus. 
 

3.3 Tarkastuksen tyyppi 

 
Tarkastuksen tyyppi kuvaa tarkastuksen suorittamistapaa. Yhdellä tarkastustapahtumalla 
voi olla vain yksi tyyppi. Valitaan vain yksi annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Tarkastuskäynti 
* Asiakirjatarkastus 

 
Tarkastuskäynti tarkoittaa tarkastusta, jonka valvontaviranomainen tekee valvontakohtee-
seen kuuluvassa toimipaikassa. Asiakirjoja tarkastetaan yleensä myös tarkastuskäynnillä, 
jolloin se sisältyy tavanomaiseen tarkastuskäyntiin. Muita ilmaisuja ovat valvontakäynti ja 
tavanomainen tarkastus. 
 
Asiakirjatarkastus tarkoittaa tarkastusta, jonka valvontaviranomainen tekee 
tarkastelemalla valvontakohteen tietoja muualla kuin valvontakohteeseen kuuluvassa 
toimipaikassa. Tällöin tarkastellaan vain asiakirjoja. Asiakirjoja tarkastetaan yleensä myös 
tarkastuskäynnillä, jolloin se sisältyy tavanomaiseen tarkastuskäyntiin.  
 

3.4 Näytetyyppi 

 
Näytetyyppi ilmoitetaan pakollisena, mikäli toimenpiteen perusteena on näytteenotto 
(näytteenotto toimenpiteelle). Näytetyypin avulla tiedetään, mistä näytteestä on kyse. 
Yhdellä näytteellä voi olla vain yksi tyyppi. Valitaan yksi näytetyyppi annetuista 
vaihtoehdoista, joita ovat: 

 
* Talousvesi 
* Uimarantavesi 
* Uima-allasvesi 
* Kulutustavara (sis. tupakka) 
* Ilma 
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* Pintanäyte 
* Materiaalinäyte 
* Hyönteisnäyte 
* Muu, mikä? 

 
Talousvesi valitaan silloin, kun kyseessä on näyte, joka on otettu talousvettä toimittavalta 
laitokselta tai sen verkostosta. 
 
Uimarantavesi valitaan silloin, kun kyseessä on uimarantavedestä otettu näyte. 
 
Uima-allasvesi valitaan silloin, kun kyseessä on uima-altaasta otettu näyte. 
 
Kulutustavara valitaan näytetyypiksi myös silloin, kun kyseessä oleva näyte on 
tupakkatuote, sen pakkaus, tupakointiväline tai muu tupakkatoimialan tuote, tai 
kuluttajaturvallisuus toimialaan kuuluva lelu, kynttilätuote tai muu 
kuluttajaturvallisuustoimialan tuote. 
 
Ilma valitaan silloin, kun kyseessä on esimerkiksi sisäilmasta otettu näyte. 
 
Pintanäyte ja materiaalinäyte valitaan esim. huoneistosta kun selvitetään mahdollista 
terveyshaittaa. 
 
Hyönteisnäyte otetaan esim. huoneistosta tai asunnosta. 
 
Mikäli näytteen tyyppi ei löydy annettujen vaihtoehtojen joukosta, valitaan kohta ”Muu, 
mikä?” ja kirjataan tekstikenttään näytteen tyyppi. 
 

Näytetyyppikohtaiset tiedot 
 
Näytetyyppikohtaiset tiedot kirjataan järjestelmään, jos toimenpiteen perusteena on 
näytteenotto. Näytetyyppikohtaisella tiedolla saadaan luokittelutietoa yksittäisestä 
näytteestä. Näytetyyppikohtaisia tietoja ei kerätä kaikkien näytetyyppien kohdalla, vaan 
ainoastaan talousveden, kulutustavaroiden, ilman, pintanäytteen, materiaalinäytteen ja 
kemikaalin osalta. 
 

 Talousvesi (vain terveydensuojelun toimintaluokalle talousveden jakelu ja käyttö) 
 
Valitaan näytetyyppikohtainen tieto annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Jatkuva valvonta 
* Jaksottainen seuranta 
* Lähtevä vesi 
* Säännöllinen tutkiminen (401/2001) 
* Muu, mikä? 

 

 Kulutustavara (sis. tupakka) 
 
Valitaan näytetyyppikohtainen tieto annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Lelu (kuluttajaturvallisuus toimiala) 
* Kynttilätuote tai muu palovaaraa aiheuttava tuote (kuluttajaturvallisuus toimiala) 
* Tupakkatuote (tupakka toimiala) 
* Tupakointiväline (tupakka toimiala) 
* Muu mikä? (tupakka ja kuluttajaturvallisuus toimiala) 
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Tupakkatuotteella tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osittain valmistettuja, poltettavaksi, 
sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettuja tuotteita, 
riippumatta siitä, onko tupakka geneettisesti muunnettua vai ei.  
 
Tupakointivälineellä tarkoitetaan tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa 
käytettäväksi tarkoitettua välinettä tai tarviketta, kuten savukepaperia tai muuta päällystä, 
savukkeenkierrintä, imuketta, suodatinta, piippua ja piipunpuhdistusvälineitä, sen mukaan 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. 
 
Mikäli kulutustavaranäytteen tyyppikohtainen tieto ei löydy annettujen vaihtoehtojen 
joukosta, valitaan kohta ”Muu, mikä?” ja kirjataan tekstikenttään näytteen tyyppi. 
 

 Ilma (terveydensuojelu ja tupakka toimiala) 
 
Valitaan näytetyyppikohtainen tieto annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Hiukkaset ja kuidut (terveydensuojelu toimiala) 
* VOC (terveydensuojelu toimiala) 
* Muut kemialliset yhdisteet (terveydensuojelu toimiala) 
* Mikrobit (terveydensuojelu toimiala) 
* Radon (terveydensuojelu toimiala) 
* Tupakan savu (terveydensuojelu ja tupakka toimiala) 
* Muu, mikä? (terveydensuojelu ja tupakka toimiala) 

 
Mikäli ilmanäytteen tyyppikohtainen tieto ei löydy annettujen vaihtoehtojen joukosta, 
valitaan kohta ”Muu, mikä?” ja kirjataan tekstikenttään näytteen tyyppi. 
 

 Pintanäyte (terveydensuojelu toimiala) 
 
Valitaan näytetyyppikohtainen tieto annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Mikrobit 
* Hiukkaset ja kuidut 
* Puhtausnäyte 
* Muu, mikä? 

 
Mikäli pintanäytteen tyyppikohtainen tieto ei löydy annettujen vaihtoehtojen joukosta, 
valitaan kohta ”Muu, mikä?” ja kirjataan tekstikenttään näytteen tyyppi. 
 

 Materiaalinäyte (terveydensuojelu toimiala) 
 
Valitaan näytetyyppikohtainen tieto annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Mikrobit 
* VOC 
* Muut kemialliset yhdisteet 
* Hiukkaset ja kuidut 
* Muu, mikä? 

 

3.5 Mittaustyyppi 

 
Mittaustyyppi ilmoitetaan pakollisena, mikäli toimenpiteen perusteena on mittaus. 
Mittaustyypin avulla tiedetään, mistä mittauksesta on kyse. Yhdellä mittauksella voi olla 
vain yksi tyyppi. Valitaan yksi mittaustyyppi annetuista vaihtoehdoista, joita ovat: 
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* Melumittaus (terveydensuojelu toimiala) 
* Ilmanvaihtomittaus (terveydensuojelu ja tupakka toimiala) 
* Sisäilman laatu – mittaus (terveydensuojelu toimiala) 
* Merkkiainemittaus (terveydensuojelu ja tupakka toimiala) 
* Kosteusmittaus (terveydensuojelu toimiala) 
* Lämpötila- ja vetomittaus (terveydensuojelu toimiala) 
* Muu, mikä? (terveydensuojelu ja tupakka toimiala) 

 
 
Mikäli mittaustyyppi ei löydy annettujen vaihtoehtojen joukosta, valitaan kohta ”Muu, 
mikä?” ja kirjataan tekstikenttään mittaustyyppi. 
 

3.6 Uimaveden laadun raportointi (tilanteet, kun uimaveden laadussa on havaittu puutteita) 

 
Uimaveden laadun raportointi koskee toimintaluokkaa ”liikunta ja virkistystoiminta, yleiset 
uimarannat”. Uimaveden laadun raportoinnissa valitaan toinen tai molemmat kahdesta pe-
rusteesta, jotka ovat: 
 

 merkittävät hallintatoimenpiteet  

 lyhytkestoinen saastuminen (koskee vain toimintatyyppiä ”Yleiset uimarannat (EU-
uimarannat, yli 100 uimaria päivässä)”) 

 
Täytetään kyseistä uimaveden laadun raportointia koskevat tiedot. Kysytyt tiedot ovat 
pääosin Kyllä/Ei -valintoja. Tarvittaessa täytetään teksti-kenttä (kts. taulukko A ja taulukko 
B). Teksti-kenttä on täytettävä, mikäli se on tilanteen raportoinnin kannalta oleellinen 
(esim. jos valitaan vaihtoehto muu, mikä?).  
 

Merkittävät hallintatoimenpiteet 

Uimaveden saastumisen havaitseminen 

E.Coli 
Suolistoperäiset enterokokit 
Syanobakteerit 
Makrolevät ja/tai kasviplankton 
Jätteet 
Muu, mitä? 

K/E 
K/E 
K/E 
K/E 
K/E 

teksti 

Uimareiden terveyshaittojen ehkäisemiseksi käynnistetyt hallintatoimenpiteet 

Tiedote 
Ohje ja/tai varoitus 
Uimakielto 
 aloituspäivämäärä 
 lopetuspäivämäärä 
 muu, mitä? 

K/E 
K/E 
K/E 
pvm 
pvm 
teksti 

Uimaveden saastumisen selvittämiseksi käynnistetyt hallintatoimenpiteet 

Lisänäytteenotto ja tutkimukset 
 (E.coli ja suolistoperäiset enterokokit) 
 Lisänäytteenotto ja tutkimukset 
 muut muuttujat, mitkä? 
Ylimääräinen aistinvarainen havainnointi 
 muu, mikä? 

 
K/E 

 
teksti 
K/E 

teksti 

Uimaveden saastumisen syy 

Syanobakteerit 
 Yhdyskunnan jätevedet 
 Haja-asutusalueen jätevedet/käymälät 
 Hulevedet 

K/E 
K/E 
K/E 
K/E 
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 Maatalous, turkistarhaus 
Luonnon eläimet 
Teollisuuden jätevedet 
Maantie, raide- tai laivaliikenne 
Uimarit 
Järvisyyhyn aiheuttaja 
muu, mikä? 

K/E 
K/E 
K/E 
K/E 
K/E 
K/E 

teksti 

Uimaveden laatua parantavien hallintatoimenpiteiden  
käynnistäminen 

 
K/E 

kuvaus toimenpiteistä teksti 

 
TAULUKKO A: Merkittävät hallintatoimenpiteet –perusteen täytettävät tiedot ja tietotyypit 
 
 

Lyhytkestoinen saastuminen 

Uimaveden lyhytkestoisen saastumisen  
ennakointi ja havaitseminen 

 
teksti 

Uimareiden terveyshaittojen ehkäisemiseksi käynnistetyt hallintatoimenpiteet 

Tiedote 
Ohje ja/tai varoitus 
Uimakielto 
 aloituspäivämäärä 
 lopetuspäivämäärä 
 muu, mitä? 

K/E 
K/E 
K/E 
pvm 
pvm 
teksti 

Lyhytkestoisen saastumisen syy 

Yhdyskunnan jätevedet 
Haja-asutusalueen jätevedet/käymälät 
Hulevedet 
Maatalous, turkistarhaus 
Luonnon eläimet 
Muu, mikä? 

K/E 
K/E 
K/E 
K/E 
K/E 

teksti 

Uimaveden laatua parantavien hallinta-
toimenpiteiden käynnistäminen 

 
K/E 

Kuvaus toimenpiteistä teksti 

Lyhytkestoisen saastumisen kesto 

 alkupäivämäärä 
 loppupäivämäärä 

pvm 
pvm 

Seurantakalenterin näytteen korvaaminen K/E 

 
TAULUKKO B: Merkittävät hallintatoimenpiteet –perusteen täytettävät tiedot ja tietotyypit 
 

3.7 Lausunnot tai selvitykset 

 
Pyydetty lausuntoa tai selvitystä -kohtaan kirjataan K (=kyllä), mikäli kunnan viranomainen 
pyytää lausuntoa tai selvitystä toiminnanharjoittajalta tai viranomaiselta. Annettu lausunto 
tai selvitys -kohtaan kirjataan K (=kyllä), mikäli kunnan viranomainen pyynnöstä antaa 
lausunnon tai selvityksen. 
 
Pakollisena tietona on valittava lausuntopyynnön/lausunnon vastaanottaja annetuista 
vaihtoehdoista: 
 

* Toiminnanharjoittaja 
* Kunta 
* AVI 
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* ELY-keskus 
* Valvira 
* Tukes 
* Asiantuntijalaitos (THL, STUK, TTL, Kuluttajavirasto) 
* Hovioikeus 
* Korkein oikeus 
* Hallinto-oikeus 
* Korkein hallinto-oikeus 
* Muu, mikä? 

 

3.8 Muu viranomaistyö 

 
Tähän kohtaan kirjataan esim. osallistuminen uuden huoneiston käyttöönotto katselmuk-
seen mm. kaavoitukseen liittyvät palaverit tai esimerkiksi kaivovesien laatuun liittyvä kou-
luttaminen ja tiedottaminen sekä erilaisten raporttien laatiminen esimerkiksi aluehallintovi-
rastoille tai keskusvirastoille. Myös erilaisten asiakirjojen kommentointi (esim. suunnitel-
mat uusista leikkikentistä, turvallisuusasiakirjat) kirjataan tähän kohtaan muu mikä –
vaihtoehdon alle, jos kyseessä ei ole selkeä tarkastustoiminta (liittyen tarkastuskäyntiin tai 
asiakirjatarkastus, josta laaditaan tarkastuskertomus).  
 

* Katselmukset 
* Neuvottelut ja viranomaispalaverit 
* Kouluttaminen 
* Koulutukseen osallistuminen 
* Tiedottaminen 
* Raportointi 
* Muu, mikä? 

 

3.9 Toimialakohtaiset ”vikalistat” 

 
Toimialakohtaisissa vikalistoissa on koottuna toimintatyypeittäin erilaiset säännösten 
vastaiset toimintatavat ja tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksen yhteydessä havaitut 
puutteet. Toimialakohtaisiin vikalistoihin tehdään merkintä vain silloin kun tarkastuksessa 
tai asiakirjatarkastuksessa havaitaan ko. vika, puute tai säännösten vastainen 
toimintatapa. Samalla tarkastuksella voidaan valita vikalistalta useampi puute tai vika. 
Vikalistalla ei vastata siihen kysymykseen, mitkä asiat on tarkastuksella tarkastettu tai 
mitä asioita ei ole tarkastettu 
 
Vikalistat mahdollistavat valtakunnallisen kuvan saamisen yleisimmistä säännösten 
vastaisista toiminnoista tai puutteista eri toimialoilla. Tiedot huomioidaan myös 
ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman laadinnassa sekä 
valvonnan ohjauksessa ja ohjeiden laatimisessa yleisemminkin. 
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Terveydensuojelu 
 
Toimintaluokka ” Talousveden jakelu ja käyttö” 
 
Taulukko 1. Toimintatyyppi: Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 
mukainen kohde 
  

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute listasta): 

Selite / tarkennus 

Valvontatutkimusohjelma ja sen päivittäminen (ja 
noudattaminen) 

Valvontatutkimusohjelma on puut-
teellinen, se ei ole ajan tasalla tai 
sitä ei ole päivitetty tai se puuttuu. 
Tähän kohtaan merkintä myös 
silloin mikäli valvontatutkimusoh-
jelmaa ei noudatettu. 

Talousveden laadussa on ongelmia  

 mikrobiologinen ongelma / ylitys 

 kemiallinen ongelma / ylitys 

 muu, mikä? 

Henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen on 
puutteellista 

Merkintä tähän mikäli vesityökortti 
ei ole suoritettuna henkilöillä joi-
den toiminta vaikuttaa talousve-
den laatuun tai ammattitaito on 
muuten puutteellinen. 

Raakaveden laadussa on ongelmia Mikäli raakaveden laadussa on 
ongelmia merkintä tähän kohtaan. 
Vaikka talousvesiasetus ei koske 
raakaveden laatua, voi raakave-
den laadun heikkenemien aiheut-
taa muutostarpeita esim. veden-
käsittelylle. 

Vedenottamon sijainti ongelmallinen Merkintä tähän mikäli vedenotta-
mon sijainti voi aiheuttaa riskiä 
talousveden laadulle. 

Toimintaympäristö voi aiheuttaa riskin talousveden 
laadulle 

Merkintä tähän mikäli vedenmuo-
dostumisalueella havaitaan toi-
mintaa joka voi aiheuttaa talous-
veden laadun heikkenemistä. 

Vedenottamon rakenteissa puutteita Merkintä tähän mikäli raaka-
vesikaivojen tai vedenottamon 
rakenteissa havaitaan puutteita. 

Verkoston kunnossa ja saneerauksessa puutteita Jos esim. asiakirjatarkastuksen 
yhteydessä havaitaan että esim. 
putkirikkoja on usein tai verkos-
tosta irtoaa mm. rautaa tai man-
gaania merkintä tähän. 

Erityistilanteisiin varautuminen puutteellista Merkintä tähän mikäli erityistilan-
nesuunnitelma puuttuu, se ei ole 
ajan tasalla tai se on sisällöltään 
puutteellinen. 

Laitoksen omassa käyttötarkkailussa puutteita Merkintä tähän mikäli havaitaan 
puutteita käyttötarkkailussa, esim. 
se ei ole riittävää suhteessa raa-
kaveden laatuun / vedenkäsitte-
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lyyn / valvontatutkimusohjelmaan. 

Laitostilojen siisteydessä ja kunnossa huomautetta-
vaa / korjattavaa 

 

Kemikaalien käytössä ja varastoinnissa huomautet-
tavaa / korjattavaa 

 

Muu, mikä?  

 
 
Taulukko 2. Toimintatyyppi Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 401/2001 
mukainen kohde  
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute listasta): 

Selite / tarkennus 

Puutteita näytteenottosuunnitelmassa tai sen päivit-
tämisessä 

Näytteenottosuunnitelma puuttuu 
tai se ei ole ajan tasalla tai se on 
sisällöltään puutteellinen. Tähän 
kohtaan merkintä myös silloin 
mikäli näytteenottosuunnitelmaa 
ei ole noudatettu. 

Talousveden laadussa ongelmia  

 mikrobiologinen ongelma / ylitys 

 kemiallinen ongelma / ylitys 

 muu, mikä? 

Kaivon sijainti ongelmallinen Merkintä tähän mikäli kaivon si-
jainti voi aiheuttaa riskiä talous-
veden laadulle. 

Raakaveden laadussa ongelmia Mikäli raakaveden laadussa on 
ongelmia merkintä tähän kohtaan. 
Vaikka talousvesiasetus ei koske 
raakaveden laatua, voi raakave-
den laadun heikkenemien aiheut-
taa muutostarpeita esim. veden-
käsittelylle. 

Laitoksen ympäristöriskit Merkitään mikäli vedenmuodos-
tumisalueella havaitaan toimintaa, 
joka voi aiheuttaa talousveden 
laadun heikkenemistä. 

Kaivon rakenteissa puutteita  Merkintä tähän mikäli kaivon ra-
kenteissa on puutteita. 

Henkilöstön ammattitaito puutteellinen Merkintä tähän mikäli vesityökortti 
ei ole suoritettuna henkilöillä joi-
den toiminta vaikuttaa talousve-
den laatuun tai mikäli ammattitai-
dossa on muuten puutteita. 

Verkoston kunnossa ja saneerauksessa puutteita Jos esim. asiakirjatarkastuksen 
yhteydessä havaitaan että esim. 
putkirikkoja usein tai verkostosta 
irtoaa rautaa tai mangaania mer-
kintä tähän kohtaan. 

Erityistilanteisiin varautuminen puutteellista Merkintä tähän mikäli erityistilan-
nesuunnitelma puuttuu tai ei ole 
ajan tasalla tai sisällöltään puut-
teellinen 
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Laitoksen oma käyttötarkkailu Mikäli havaitaan puutteita käyttö-
tarkkailussa, esim.  tarkkailu ei 
ole riittävää suhteessa raakave-
den laatuun / vedenkäsittelyyn / 
(viranomaisnäytteiden) näyt-
teenottosuunnitelmaan merkintä 
tähän kohtaan. 

Laitostilojen siisteydessä ja kunnossa huomautetta-
vaa / korjattavaa 

 

Kemikaalien käytössä ja varastoinnissa huomautet-
tavaa / korjattavaa  

 

Muu, mikä?  

 
 

Taulukko 3. Toimintatyyppi: talousveden tukkumyynti (suunnitelmallinen valvonta 
talousvettä ostavan laitoksen kautta) 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi): 

Selite / tarkennus 

Puutteita näytteenottosuunnitelmassa tai sen päivit-
tämisessä 

Näytteenottosuunnitelma puuttuu 
tai se ei ole ajan tasalla tai se on 
sisällöltään puutteellinen. Tähän 
kohtaan merkintä myös silloin 
mikäli näytteenottosuunnitelmaa 
ei ole noudatettu. 

Talousveden laadussa ongelmia  

 mikrobiologinen ongelma /ylitys 

 kemiallinen ongelma / ylitys 

 muu, mikä? 

Henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen puut-
teellista 

Merkintä tähän mikäli vesityökortti 
ei ole suoritettuna henkilöillä joi-
den toiminta vaikuttaa talousve-
den laatuun tai mikäli ammattitai-
dossa on muuten puutteita. 

Raakaveden laadussa ongelmia Mikäli raakaveden laadussa on 
ongelmia merkintä tähän kohtaan. 
Vaikka talousvesiasetus ei koske 
raakaveden laatua, voi raakave-
den laadun heikkenemien aiheut-
taa muutostarpeita esim. veden-
käsittelylle. 

Toimintaympäristö voi aiheuttaa riskin talousveden 
laadulle 

Mikäli vedenmuodostumisalueella 
havaitaan toimintaa joka voi aihe-
uttaa talousveden laadun heikke-
nemistä merkintä tähän kohtaan. 

 

Vedenottamon rakenteissa puutteita Merkintä tähän mikäli raaka-
vesikaivojen tai vedenottamon 
rakenteissa puutteita. 

Verkoston kunnossa ja saneerauksessa puutteita Jos esim. asiakirjatarkastuksen 
yhteydessä havaitaan että esim. 
putkirikkoja usein tai verkostosta 
irtoaa mm. rautaa tai mangaania 
merkintä tähän kohtaan.  
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Erityistilanteisiin varautuminen puutteellista Merkintä tähän mikäli erityistilan-
nesuunnitelma puuttuu tai ei ole 
ajan tasalla tai on sisällöltään 
puutteellinen. 

Laitoksen omassa käyttötarkkailussa puutteita Mikäli havaitaan puutteita käyttö-
tarkkailussa, esim.  se ei ole riit-
tävää suhteessa raakaveden laa-
tuun / vedenkäsittelyyn / viran-
omaisnäytteiden määrään merkin-
tä tähän kohtaan. 

Laitostilojen siisteydessä ja kunnossa huomautetta-
vaa / korjattavaa 

 

Kemikaalien käytössä ja varastoinnissa huomautet-
tavaa / korjattavaa 

 

Muu, mikä?  

 
 
Toimintaluokka: ”Talousveden jakelu ja käyttö, muu talousveden käyttö” 
 
Taulukko 4. Sisältää toimintatyypit: Yksityiset talousvesikaivot ja –lähteet sekä Yksityisen 
kiinteistön verkosto 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite /tarkennus 

  

Talousveden laadussa puutteita:  

 mikrobiologinen ongelma / ylitys 

 kemiallinen ongelma / ylitys 

 muu, mikä? 

kaivon ympäristö Kaivon ympäristössä toimintoja 
jotka ovat riski kaivoveden laadul-
le. 

kaivon rakenteissa puutteita  

Verkoston kunto ja saneeraus puutteellista Merkintä tähän mikäli kiinteistön 
verkosto heikentää talousveden 
laatua. 

Muu, mikä?  

 
 
Toimintaluokka: ”Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asemakaava-alueella tai 
muulla vastaavalla alueella” 
 
Taulukko 5. Koskee koko toimintaluokkaa 

 
Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi): 

Selite / Tarkennus 

Eläinsuojan, jaloittelupaikan ja ympäristön siistey-
dessä huomautettavaa 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
puutteita eläinsuojan, jaloittelu-
paikan tai ympäristön siisteydes-
sä 

Rehujen käsittelyssä huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
rehujen käsittely voi aiheuttaa 
esim. haittaeläimiä. 
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Lannan ja virtsan käsittelyssä huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
lannan ja virtsan käsittely ei ole 
asianmukaista. 

Rakenteiden kunnossa ja tarkoituksenmukaisuudes-
sa huomautettavaa 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
rakenteet ovat kuluneita tai rikki. 
Merkintä tähän kohtaan myös 
mikäli rakenteet ovat epätarkoi-
tuksenmukaisia kyseiselle eläinla-
jille. 

Toiminta aiheuttaa haittaa ympäristöön:  

 Meluhaitta 

 Hajuhaitta 

 Tuhoeläinhaitta 

 Talousveden saastuminen  

 Uimaveden saastuminen 

 Muu haitta, mikä? 

Eläinten laji ja lukumäärä eivät sovellu asemakaava-
alueelle 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
eläinlaji tai eläinten lukumäärä 
eivät sovellu asemakaava-
alueelle 

Eläinjätteiden käsittelyssä huomautettavaa (sivu-
tuoteasetus) 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
jätteiden käsittely ei täytä sivu-
tuoteasetuksen vaatimuksia. 

Jätehuollon muissa järjestelyissä huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
jätehuollon järjestelyt voivat aihe-
uttaa esim. haittaeläinten lisään-
tymistä alueella. 

Muu, mikä?  

 
 
Toimintaluokat: Kokoontuminen, julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot, Opetustoiminta, 
koulut ja oppilaitokset  
 
Taulukko 6. Koskee koko toimintaluokkaa 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Yleisessä siisteydessä huomautettavaa  

Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito huonoa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
rakenteet ja pinnat kuluneita / rikki 
eikä niitä pidetä kunnossa. 

Siivousohjelma ja –välineet puutteellisia Tähän kohtaan merkintä mikäli 
siivousohjelma on puutteellinen, 
puuttuu kokonaan tai sitä ei nou-
dateta. Tähän kohtaan merkintä 
myös mikäli siivousvälineissä on 
huomautettavaa tai jos siivous-
kaappi/-komero puuttuu.  

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
pesu- ja pukeutumistilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden.  

Valaistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
valaistus ei ole riittävä. 
 



versio 1.1 (160115)     

    

 

 

 30 

Käymälät ja muut sosiaalitilat Tähän kohtaan merkintä mikäli 
käymälät ja sosiaalitilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden. 

Sisäilman laadussa ongelmia:  

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä käyttä-
jämäärään ja toimintaan nähden. 

Toiminnan aiheuttama melu Tähän kohtaan merkintä mikäli 
toiminta aiheuttaa melua ympäris-
töön. 

Henkilömäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli 
henkilömäärät ovat suurempia 
kuin ilmoituksessa käsitelty henki-
lömäärä ja mihin tilat on tarkoitet-
tu. 

Harjoitettavan toiminnan laadussa huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
toiminnan laatu ei vastaa ilmoi-
tuksessa käsiteltyä toimintaa. 

Tilat eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli 
tilat eivät sovellu käyttötarkoituk-
seen. 

Käytettävän talousveden laadussa ongelmia Puute koskee: 

 talousveden mikrobiologinen laatu 
/ ylitys 

 talousveden kemiallinen laatu / 
ylitys 

 radon 

 Kaivon kuntoa ja rakenteita 

 Verkoston kuntoa 

 muu laatuongelma / ylitys, mikä? 

Piha-alueet eivät riittäviä toimintaan tai oppilasmää-
rään nähden 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
piha-alueet eivät riittäviä. 

Jätehuollon järjestelyissä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
jätehuollon järjestelyissä puuttei-
ta. 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai 
asiakirjatarkastuksessa havaitaan 
muita puutteita 
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Toimintaluokka: Majoitustoiminta, majoitushuoneistot 
 
Taulukko 7. Koskee koko toimintaluokkaa 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voi-
daan valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Yleisessä siisteydessä huomautettavaa  

Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito huonoa Tähän kohtaan merkintä mikäli raken-
teet ja pinnat kuluneita / rikki eikä niitä 
pidetä kunnossa. 

Siivousohjelma ja –välineet puutteellisia Tähän kohtaan merkintä mikäli sii-
vousohjelma on puutteellinen, puuttuu 
kokonaan tai sitä ei noudateta. Tähän 
kohtaan merkintä myös mikäli siivous-
välineissä on huomautettavaa tai jos 
siivousvälineiden säilytys- ja huoltoti-
lat puuttuvat. 

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli pesu- 
ja pukeutumistilat eivät ole riittäviä 
käyttäjämäärään nähden.  

Saunatiloissa puutteita  

Valaistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli valais-
tus ei ole riittävä. 

Käymälät ja muut sosiaalitilat Tähän kohtaan merkintä mikäli käy-
mälät ja sosiaalitilat eivät ole riittäviä 
käyttäjämäärään nähden. 

Mikäli majoitustoiminnan yhteydessä on uima-
allas: 

 

Henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen puut-
teellista 

Tähän kohtaan merkintä mikäli allas-
vesihygieenistä osaamista testaava 
vesihygieniapassi ei ole suoritettuna. 

Valvontatutkimusohjelma ja sen päivittäminen Tähän kohtaan merkintä mikäli val-
vontatutkimusohjelma on puutteelli-
nen, se ei ole ajan tasalla tai se puut-
tuu kokonaan. Tähän kohtaan merkin-
tä myös mikäli valvontatutkimusohjel-
maa ei ole noudatettu. 

Vuosiraportointi (315/2002 10 §), laitoksen ylläpitä-
jä laiminlyö velvollisuutensa valvontatutkimusten 
vuosiraportoinnin suhteen 

Laitoksen ylläpitäjän on toimitettava 
yhteenveto valvontatutkimusten tulok-
sista kunnan terveydensuojeluviran-
omaiselle kutakin kalenterivuotta seu-
raavan kolmen kuukauden kuluessa. 
Merkintä tähän kohtaan mikäli altaan 
ylläpitäjä ei huolehdi vuosiraportoin-
nista terveydensuojeluviranomaiselle. 

Poikkeamien raportointi Merkintä tähän mikäli altaan ylläpitäjä 
ei ilmoita terveydensuojeluviranomai-
selle poikkeamista altaan veden laa-
dussa (käyttötarkkailu) tai hygieeni-
sissä olosuhteissa. Tähän kohtaan 
merkintä myös mikäli vuosiraportoin-
nissa ei ole eritelty poikkeamia ja ker-
rottu millä toimenpiteillä jatkossa vas-
taavat poikkeamat estetään. 
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Allasveden laadussa huomautettavaa  

 mikrobiologinen haitta / ylitys 

 kemiallinen haitta / ylitys 

 fysikaalinen haitta / ylitys 

 muu haitta / ylitys, mikä? 

Tutkimustulokset eivät nähtävillä Tähän kohtaan merkintä mikäli allas-
veden tutkimustulokset eivät ole käyt-
täjien nähtävillä. 

Puhdistuslaitteiden toiminnassa ja/tai niiden huol-
lossa puutteita 
Käyttötarkkailu puutteellista 

Tähän kohtaan merkintä mikäli allas-
veden puhdistuslaitteiden toiminnassa 
havaitaan puutteita. 

Asiakasmäärä ja kirjanpito niistä (altaan käyttäjät) Tähän kohtaan merkintä mikäli altaan 
asiakasmäärä ylittää mitoituksen, jolle 
allasveden käsittely laskettu tai mikäli 
altaan ylläpitäjä ei pidä kirjaa altaan 
käyttäjämääristä. 

Asiakkaiden hygieniaohjeistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli altaan 
ylläpitäjä ei ohjeista käyttäjiä riittävästi 
hygieniaan liittyvissä asioissa. 

Kemikaalien käsittelyssä ja/tai varastoinnissa puut-
teita 

 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu, mikä? 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli ilman-
vaihto ei ole riittävä käyttäjämäärään 
ja toimintaan nähden. 

Toiminnan aiheuttama melu Tähän kohtaan merkintä mikäli toimin-
ta aiheuttaa melua ympäristöön. 

Henkilömäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli henki-
lömäärät ovat suurempia kuin ilmoi-
tuksessa käsitelty henkilömäärä ja/tai 
mihin tilat on tarkoitettu. 

Harjoitettavan toiminnan laadussa huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli toi-
minnan laatu ei vastaa ilmoituksessa 
käsiteltyä toimintaa. 

Tilat eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli tilat 
eivät sovellu käyttötarkoitukseen. 

Käytettävän talousveden laadussa ongelmia Puute koskee: 

 talousveden mikrobiologinen laatu / 
ylitys 

 talousveden kemiallinen laatu / ylitys 

 radon 

 Kaivon kuntoa ja rakenteita 

 Verkoston kuntoa 

 muu laatuongelma / ylitys, mikä? 
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Piha-alueet eivät riittäviä toimintaan tai oppilas-
määrään nähden 

Tähän kohtaan merkintä mikäli piha-
alueet eivät riittäviä. 

Jätehuollon järjestelyissä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli jäte-
huollon järjestelyissä puutteita. 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai asiakir-
jatarkastuksessa havaitaan muita 
puutteita 

 
 

Toimintaluokka: Työtilat asuinrakennuksessa tai alueella, jossa on asuinhuoneistoja 

 
Taulukko 8. Koskee koko toimintaluokkaa 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Yleisessä siisteydessä huomautettavaa  

Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito huonoa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
rakenteet ja pinnat kuluneita / rikki 
eikä niitä pidetä kunnossa. 

Siivousohjelma ja –välineet puutteellisia Tähän kohtaan merkintä mikäli 
siivousohjelma on puutteellinen, 
puuttuu kokonaan tai sitä ei nou-
dateta. Tähän kohtaan merkintä 
myös mikäli siivousvälineissä on 
huomautettavaa tai mikäli sii-
vousvälinekomero puuttuu. 

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
pesu- ja pukeutumistilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden.  

Valaistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
valaistus ei ole riittävä. 

Käymälät ja muut sosiaalitilat Tähän kohtaan merkintä mikäli 
käymälät ja sosiaalitilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden. 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee: 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä toimin-
taan nähden. 

Kemikaalien käsittelyssä ja säilytyksessä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
kemikaalien käsittely ja säilytys ei 
ole asianmukaista. 

Toiminta aiheuttaa haittaa lähiympäristöön  

 Meluhaitta 

 Hajuhaitta 



versio 1.1 (160115)     

    

 

 

 34 

 Pölyhaitta 

 Muu haitta, mikä? 

Henkilömäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli 
henkilömäärät ovat suurempia 
kuin ilmoituksessa käsitelty henki-
lömäärä ja/tai mihin tilat on tarkoi-
tettu. 

Harjoitettavan toiminnan laadussa huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
toiminnan laatu ei vastaa ilmoi-
tuksessa käsiteltyä toimintaa. 

Tilojen eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli 
tilat eivät sovellu käyttötarkoituk-
seen. 

Käytettävän talousveden laadussa ongelmia Puute koskee: 

 talousveden mikrobiologinen laatu 
/ ylitys 

 talousveden kemiallinen laatu / 
ylitys 

 radon 

 Kaivon kuntoa ja rakenteita 

 Verkoston kuntoa 

 muu laatuongelma / ylitys, mikä? 

Piha-alueet eivät riittäviä toimintaan nähden Tähän kohtaan merkintä mikäli 
piha-alueet eivät riittäviä 

Jätehuollon järjestelyissä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
jätehuollon järjestelyissä puuttei-
ta. 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai 
asiakirjatarkastuksessa havaitaan 
muita puutteita 

 
 
Toimintaluokka: Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä suorittavat huoneistot ja laitokset ja 
Muu käyttäjälleen mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava huoneisto tai laitos  
 
Taulukko 9. Koskee koko toimintaluokkaa 

 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Yleisessä siisteydessä huomautettavaa  

Välineiden huollossa ja puhdistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
välineitä ei huolleta ja/tai puhdis-
teta riittävästi. Merkintä tähän 
kohtaan myös mikäli välineitä 
joilla rikotaan iho (terät, neulat 
jne.) ei steriloida kunnolla mekaa-
nisen puhdistuksen jälkeen. 

Siivousohjelma ja –välineet puutteellisia Tähän kohtaan merkintä mikäli 
siivousohjelma on puutteellinen, 
puuttuu kokonaan tai sitä ei nou-
dateta. Tähän kohtaan merkintä 
myös mikäli siivousvälineissä on 
huomautettavaa tai siivouskome-
ro puuttuu. 
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Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
pesu- ja pukeutumistilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden.  

Valaistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
valaistus ei ole riittävä. 

Käymälät ja muut sosiaalitilat Tähän kohtaan merkintä mikäli 
käymälät ja sosiaalitilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden. 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee: 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä toimin-
taan nähden. 

Toiminta aiheuttaa haittaa lähiympäristöön  

 Meluhaitta 

 Hajuhaitta 

 Pölyhaitta 

 Muu haitta, mikä? 

Henkilömäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli 
henkilömäärät ovat suurempia 
kuin ilmoituksessa käsitelty henki-
lömäärä ja/tai mihin tilat on tarkoi-
tettu. 

Harjoitettavan toiminnan laadussa huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
toiminnan laatu ei vastaa ilmoi-
tuksessa käsiteltyä toimintaa. 

Tilojen eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli 
tilat eivät sovellu käyttötarkoituk-
seen. 

Jätehuollon järjestelyissä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
jätehuollon järjestelyissä puuttei-
ta. 

Asiakkaiden ohjeistamisessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
esim. tatuointien yhteydessä an-
nettavat hoito-ohjeet puutteellisia 
/ tai niitä ei ole olemassa, sola-
riumin käyttäjille ei ole kerrottu 
turvallista käyttöaikaa jne. 

Yleisissä tiloissa puutteita  

muu puute tai haitta, mikä?  
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Toimintaluokka: Muut ympäristöterveysvalvonnan kohteet 
 
Taulukko 10. Koskee koko toimintaluokkaa (pois lukien yksityiset kiinteistöt, hautausmaat 
ja eläinten hautausmaat)  
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Yleisessä siisteydessä ja siivousjärjestelyissä huo-
mautettavaa 

 

Käymälöitä ja muita sosiaalitiloja ei riittävästi Tähän kohtaan merkintä mikäli 
käymälät ja sosiaalitilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden. 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee: 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä toimin-
taan nähden. 

Toiminta aiheuttaa haittaa lähiympäristöön  

 Meluhaitta 

 Hajuhaitta 

 Pölyhaitta 

 Muu haitta, mikä? 

Henkilömäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli 
henkilömäärät ovat suurempia 
kuin ilmoituksessa käsitelty henki-
lömäärä ja/tai mihin tilat on tarkoi-
tettu. 

Harjoitettavan toiminnan laadussa huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
toiminnan laatu ei vastaa ilmoi-
tuksessa käsiteltyä toimintaa. 

Tilat eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli 
tilat eivät sovellu käyttötarkoituk-
seen. 

Yleisissä tiloissa puutteita  

muu puute tai haitta, mikä?  

 
Taulukko 11. Toimintatyyppi yksityiset kiinteistöt 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee: 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 
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 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä toimin-
taan nähden tai mikäli ilmanvaihto 
pyydetään tarkastamaan.  

Toiminta aiheuttaa haittaa lähiympäristöön  

 Meluhaitta 

 Hajuhaitta 

 Pölyhaitta 

 Muu haitta, mikä? 

Jätehuollon järjestelyissä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
jätehuollon järjestelyissä puuttei-
ta. 

muu puute tai haitta, mikä?  

 
Taulukko 12. Sisältää toimintatyypit: hautausmaat, yksityiset hautausmaat sekä eläinten 
hautausmaat: 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Ruumiiden säilytyksessä puutteita  

Hautojen peittämisessä puutteita  

Yleisökäymälöiden määrä ei riittävä  

Yleisessä siisteydessä ja siivousjärjestelyissä huo-
mautettavaa 

 

Jätehuollon järjestelyissä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
jätehuollon järjestelyissä puuttei-
ta. 

Toiminta aiheuttaa haittaa lähiympäristöön  

 Meluhaitta 

 Hajuhaitta 

 Pölyhaitta 

 Muu haitta, mikä? 

muu puute tai haitta, mikä?  

 
Toimintaluokat  ”Sosiaalihuollon palvelut, lasten päiväkodit ja vastaavat” 
 ”Lastenkodit/ lastensuojeluyksiköt ja vastaavat” 
 ”Vanhainkodit ja vastaavat” 
 ”Muut sosiaalialan yksiköt” 
 
Taulukko 13. Koskee em. toimintaluokkia kokonaisuudessaan 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voi-
daan valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Yleisessä siisteydessä huomautettavaa  

Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito huonoa Tähän kohtaan merkintä mikäli ra-
kenteet ja pinnat kuluneita / rikki 
eikä niitä pidetä kunnossa. 
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Siivousohjelma ja –välineet puutteellisia Tähän kohtaan merkintä mikäli sii-
vousohjelma on puutteellinen, puut-
tuu kokonaan tai sitä ei noudateta. 
Tähän kohtaan merkintä myös mi-
käli siivousvälineissä on huomautet-
tavaa. 

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli pe-
su- ja pukeutumistilat eivät ole riittä-
viä käyttäjämäärään nähden.  

Valaistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli va-
laistus ei ole riittävä. 

Käymälät ja muut sosiaalitilat Tähän kohtaan merkintä mikäli 
käymälät ja sosiaalitilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden. 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee: 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli il-
manvaihto ei ole riittävä käyttäjä-
määrään ja toimintaan nähden. 

Toiminnan aiheuttama melu Tähän kohtaan merkintä mikäli toi-
minta aiheuttaa melua ympäristöön. 

Henkilömäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli 
henkilömäärät ovat suurempia kuin 
ilmoituksessa käsitelty henkilömää-
rä ja mihin tilat on tarkoitettu. 

Harjoitettavan toiminnan laadussa huomautettavaa Tähän kohtaan merkintä mikäli toi-
minnan laatu ei vastaa ilmoitukses-
sa käsiteltyä toimintaa. 

Tilojen eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli tilat 
eivät sovellu käyttötarkoitukseen. 

Käytettävän talousveden laadussa ongelmia Puute koskee: 

 talousveden mikrobiologinen laatu / 
ylitys 

 talousveden kemiallinen laatu / yli-
tys 

 radon 

 Kaivon kuntoa ja rakenteita 

 Verkoston kuntoa 

 muu laatuongelma / ylitys, mikä? 

Piha-alueet eivät riittäviä toimintaan tai lapsimää-
rään nähden 

Tähän kohtaan merkintä mikäli pi-
ha-alueet eivät riittäviä. 

Jätehuollon järjestelyissä puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli jä-
tehuollon järjestelyissä puutteita. 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai asia-
kirjatarkastuksessa havaitaan muita 
puutteita. 
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Toimintaluokka ”Liikunta ja virkistystoiminta, yleiset uimarannat” 
 
Taulukko 14. Toimintatyyppi: yleiset uimarannat (EU uimarannat), yli 100 uimaria 
päivässä 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Huomautettavaa rannan siisteydessä ja/tai jätehuol-
lossa 

Merkintä tähän kohtaan mikäli 
uimaranta on epäsiisti ja/tai jäte-
huollon järjestelyt eivät ole kun-
nossa. 

Käymälät ja pukeutumistilat Merkintä tähän kohtaan mikäli 
käymälät tai pukeutumistilat puut-
tuvat tai niitä ei ole riittävästi kävi-
jämäärään nähden. 

Tutkimustulokset eivät nähtävillä  Merkintä tähän kohtaan mikäli  
uimaveden tutkimustulokset eivät 
ole rannalla nähtävillä. 

Kiellot ja rajoitukset (sekä uimaveden laatuluokka) Merkintä tähän mikäli voimassa 
oleva uimavesiluokitus ja sitä 
koskeva symboli ei ole yleisön 
nähtävillä uimarannalla. Merkintä 
myös mikäli mahdolliset uimisen 
välttämistä koskeva ohje tai ui-
makielto eivät yleisön nähtävillä. 

Uimavesiprofiilia ei ole laadittu tai sitä ei ole päivitet-
ty 

 

Uimarannalla tai uimarannan lähistöllä toimintaa joka 
aiheuttaa riskin uimaveden laadulle 

Merkitse kohta joka aiheuttaa 
riskiä uimaveden laadulle (yksi tai 
useampi): 

 Jätevedet 

 Vesiliikenne 

 Linnut 

 Muut eläimet 

 Muu, mikä? 

Uimaveden laadussa on aistinvaraisesti havaittuja 
epäpuhtauksia: 

Merkitse aistinvaraisesti havaittu 
epäpuhtaus / ongelma: 

 Makrolevä ja/tai kasviplankton 

 Syanobakteerit 

 Öljymäiset ja tervamaiset aineet 

 Kelluvat materiaalit 

 Muu, mikä? 

Kävijämäärät Merkintä tähän kohtaan mikäli 
kävijämäärä ei ole suhteessa ase-
tuksen soveltamiskohtaan (arvioi-
daan vähintään 100 uimaria päi-
vässä uimakaudella). 

Tiedottaminen ja varautuminen uimarannalla puut-
teellista 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
uimavesiprofiilin perusteella laa-
dittu yleiskuvaus uimavedestä ei 
ole yleisön nähtävillä uimarannal-
la, tiedot mahdollisesta lyhytkes-
toisesta saastumisesta puuttuvat 
uimarannalta, tiedot mahdollises-
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ta epätavanomaisesta tilanteesta 
ja sen kestosta puuttuvat uima-
rannalta, uimarannan omistajan 
tai haltijan ja/ tai terveydensuoje-
luviranomaisen yhteystiedot eivät 
rannalla näkyvissä. 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai 
asiakirjatarkastuksessa havaitaan 
muita puutteita. 

 
Taulukko 15. Toimintatyyppi: Pienet yleiset uimarannat, vähemmän kuin 100 uimaria 
päivässä 

 
Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Huomautettavaa rannan siisteydessä ja/tai jätehuol-
lossa 

Merkintä tähän kohtaan mikäli 
uimaranta on epäsiisti ja/tai jäte-
huollon järjestelyt eivät kunnossa. 

Käymälät ja pukeutumistilat puuttuvat tai niitä ei ole 
riittävästi kävijämäärään nähden 

Merkintä tähän kohtaan mikäli 
käymälät tai pukeutumistilat puut-
tuvat tai niitä ei ole riittävästi kävi-
jämäärään nähden. 

Tutkimustulokset eivät nähtävillä  Merkintä tähän kohtaan mikäli 
uimaveden tutkimustulokset eivät 
ole rannalla nähtävillä. 

Kiellot ja rajoitukset eivät näkyvillä uimarannalla (sil-
loin kun niitä on annettu) 

Merkintä tähän mikäli uimarannal-
la ei ole nähtävillä ohjeita tai mää-
räyksiä terveyshaittojen ehkäise-
miseksi silloin, jos niitä on annet-
tu, eikä syitä niiden antamiseen 
ole kerrottu. 

Uimarannalla tai uimarannan lähistöllä on toimintaa 
joka aiheuttaa riskin uimaveden laadulle 

Merkitse kohta joka aiheuttaa 
riskiä uimaveden laadulle (yksi tai 
useampi): 

 Jätevedet 

 Vesiliikenne 

 Linnut 

 Muut eläimet 

 Muu, mikä? 

Uimaveden laadussa on aistinvaraisesti havaittuja 
epäpuhtauksia: 

Merkitse aistinvaraisesti havaittu 
epäpuhtaus / ongelma: 

 Makrolevä ja/tai kasviplankton 

 Syanobakteerit 

 Öljymäiset ja tervamaiset aineet 

 Kelluvat materiaalit 

 Muu, mikä? 

Kävijämäärät Merkintä tähän kohtaan mikäli 
kävijämäärä ei ole suhteessa ase-
tuksen soveltamiskohtaan (arvioi-
daan olevan alle 100 uimaria päi-
vässä uimakaudella). 

Tiedottaminen ja varautuminen uimarannalla puut-
teellista 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
uimarannan omistajan ja/tai ter-
veydensuojeluviranomaisen yh-
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teystiedot eivät rannalla näkyvis-
sä. Tiedot mahdollisista korjaavis-
ta toimenpiteistä joita uimarannan 
haltija tai omistaja on käynnistä-
nyt, eivät ole rannalla näkyvissä. 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai 
asiakirjatarkastuksessa havaitaan 
muita puutteita 

 
Toimintaluokka ”Liikunta ja virkistystoiminta, muut uimapaikat” 
 
Taulukko 16. Toimintatyyppi: Muu uimapaikka 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Uimarannalla tai uimarannan lähistöllä on toimintaa 
joka aiheuttaa riskin uimaveden laadulle 

Merkitse kohta joka aiheuttaa 
riskiä uimaveden laadulle (yksi tai 
useampi): 

 Jätevedet 

 Vesiliikenne 

 Linnut 

 Muut eläimet 

 Muu, mikä? 

Uimaveden laadussa on aistinvaraisesti havaittuja 
epäpuhtauksia: 

Merkitse aistinvaraisesti havaittu 
epäpuhtaus / ongelma: 

 Makrolevä ja/tai kasviplankton 

 Syanobakteerit 

 Öljymäiset ja tervamaiset aineet 

 Kelluvat materiaalit 

 Muu, mikä? 

Kävijämäärät Kävijämäärät niin suuria että ky-
seessä saattaisi olla yleinen ui-
maranta (huom. tämä vaatii myös 
sen että joku taho ylläpitää ran-
taa) 

Tiedottaminen ja varautuminen puutteellista  

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai 
asiakirjatarkastuksessa havaitaan 
muita puutteita 

 
Toimintaluokka ”Liikunta ja virkistystoiminta, uimahallit, kylpylät ja muut yleiset allastilat” 
 
Taulukko 17. Toimintatyyppi: Yleiset altaat 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Henkilöstön allasvesihygieeninen osaaminen puut-
teellista 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
allasvesihygieenistä osaamista 
testaava vesihygieniapassi ei ole 
suoritettuna. 

Valvontatutkimusohjelma ja sen päivittäminen Tähän kohtaan merkintä mikäli 
valvontatutkimusohjelma on puut-
teellinen, se ei ole ajan tasalla tai 



versio 1.1 (160115)     

    

 

 

 42 

se puuttuu kokonaan. Tähän koh-
taan merkintä myös mikäli valvon-
tatutkimusohjelmaa ei ole nouda-
tettu. 

Vuosiraportointi (315/2002 10 §), laitoksen ylläpitäjä 
laiminlyö velvollisuutensa valvontatutkimusten vuosi-
raportoinnin suhteen 

Laitoksen ylläpitäjän on toimitet-
tava yhteenveto valvontatutkimus-
ten tuloksista kunnan terveyden-
suojeluviranomaiselle kutakin 
kalenterivuotta seuraavan kolmen 
kuukauden kuluessa. Merkintä 
tähän kohtaan mikäli altaan ylläpi-
täjä ei huolehdi vuosiraportoinnis-
ta terveydensuojeluviranomaisel-
le. 

Poikkeamien raportointi Merkintä tähän mikäli altaan yllä-
pitäjä ei ilmoita terveydensuojelu-
viranomaiselle poikkeamista al-
taan veden laadussa (käyttötark-
kailu) tai hygieenisissä olosuh-
teissa. Tähän kohtaan merkintä 
myös mikäli vuosiraportoinnissa 
ei ole eritelty poikkeamia ja ker-
rottu millä toimenpiteillä jatkossa 
vastaavat poikkeamat estetään. 

Allasveden laadussa huomautettavaa  

 mikrobiologinen haitta / ylitys 

 kemiallinen haitta / ylitys 

 fysikaalinen haitta / ylitys 

 muu haitta / ylitys, mikä? 

Tutkimustulokset eivät nähtävillä Tähän kohtaan merkintä mikäli 
allasveden tutkimustulokset eivät 
ole käyttäjien nähtävillä. 

Puhdistuslaitteiden toiminnassa ja/tai niiden huollos-
sa puutteita 
 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
allasveden puhdistuslaitteiden 
toiminnassa tai huollossa havai-
taan puutteita. 

Allasveden käyttötarkkailu puutteellista Tähän kohtaan merkintä mikäli 
käyttötarkkailu ei ole riittävää suh-
teessa kävijämääriin (tai ei oikein 
ajoitettua). 

Kemikaalien käsittelyssä ja/tai varastoinnissa puut-
teita 

 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä käyttä-
jämäärään ja toimintaan nähden. 

Sisäilman laadussa puutteita:  

 Allastilat 

 Puku- ja pesutilat 

Yleisessä siisteydessä huomautettavaa  

Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito huonoa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
rakenteet ja pinnat kuluneita / rikki 
eikä niitä pidetä kunnossa. 

Saunatilojen siisteydessä tai kunnossa huomautetta-
vaa 

 

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
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pesu- ja pukeutumistilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden.  

Jätehuollon järjestelyissä puutteita  

Asiakasmäärä ja kirjanpito niistä (altaan käyttäjät) Tähän kohtaan merkintä mikäli 
altaan asiakasmäärä ylittää mitoi-
tuksen, jolle allasveden käsittely 
laskettu tai mikäli altaan ylläpitäjä 
ei pidä kirjaa altaan käyttäjämää-
ristä. 

Asiakkaiden hygieniaohjeistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
altaan ylläpitäjä ei ohjeista käyttä-
jiä riittävästi hygieniaan liittyvissä 
asioissa 

Tilat eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli 
tilat eivät sovellu käyttötarkoituk-
seen. 

Muu puute tai vika, mikä?  

 
Taulukko 18. Toimintatyyppi: Yksityiset altaat 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Allasveden laadussa huomautettavaa  

 mikrobiologinen haitta / ylitys 

 kemiallinen haitta / ylitys 

 fysikaalinen haitta / ylitys 

 muu haitta / ylitys, mikä? 

Puhdistuslaitteiden toiminnassa ja/tai niiden huollos-
sa puutteita 
 

Tähän kohtaan merkintä mikäli 
allasveden puhdistuslaitteiden 
toiminnassa tai huollossa havai-
taan puutteita. 

Allasveden käyttötarkkailu puutteellista Tähän kohtaan merkintä mikäli 
käyttötarkkailu ei ole riittävää suh-
teessa kävijämääriin (tai ei oikein 
ajoitettua). 

Kemikaalien käsittelyssä ja/tai varastoinnissa puut-
teita 

 

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä käyttä-
jämäärään ja toimintaan nähden. 

Sisäilman laadussa puutteita:  

 Allastilat 

 Puku- ja pesutilat 

Yleisessä siisteydessä huomautettavaa  

Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito huonoa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
rakenteet ja pinnat kuluneita / rikki 
eikä niitä pidetä kunnossa. 

Saunatilojen siisteydessä tai kunnossa huomautetta-
vaa 

 

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
pesu- ja pukeutumistilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden.  

Jätehuollon järjestelyissä puutteita  

Altaan käyttäjämäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli 
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altaan asiakasmäärä ylittää mitoi-
tuksen, jolle allasveden käsittely 
laskettu. 

Altaan käyttäjien hygieniaohjeistuksessa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
altaan ylläpitäjä ei ohjeista käyttä-
jiä riittävästi hygieniaan liittyvissä 
asioissa. 

Tilat eivät sovellu käyttötarkoitukseen Tähän kohtaan merkintä mikäli 
tilat eivät sovellu käyttötarkoituk-
seen. 

Muu puute tai vika, mikä?  

 
 
Toimintaluokka ”Liikunta ja virkistystoiminta, yleiset saunat” 
 
Taulukko 19. Toimintatyyppi: saunat 
 

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
pesu- ja pukeutumistilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden.  

Saunatilojen kunnossa huomautettavaa  
  

Käymälöitä ei riittävästi kävijämäärään nähden  

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä käyttä-
jämäärään ja toimintaan nähden. 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee: 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

Yleisessä siisteydessä ja siivousjärjestelyissä huo-
mautettavaa 

 

Rakenteiden ja pintojen kunto ja ylläpito huonoa Tähän kohtaan merkintä mikäli 
rakenteet ja pinnat kuluneita / rikki 
eikä niitä pidetä kunnossa. 

Kävijämäärät Tähän kohtaan merkintä mikäli 
kävijämäärät eivät vastaa ilmoi-
tuksen käsittelyn yhteydessä il-
moitettuja ja/tai mikäli tilat eivät 
riittäviä suhteessa kävijämäärään. 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai 
asiakirjatarkastuksessa havaitaan 
muita puutteita 
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Toimintaluokka ”Liikunta ja virkistystoiminta, kuntosalit ja liikuntatilat” 
 
Taulukko 19. Koskee koko toimintaluokkaa 
 

Tarkastuksella tai asiakirjatarkastuksessa havaittu 
puute koski seuraavaa kohtaa vikalistassa (voidaan 
valita useampi kuin yksi puute): 

Selite / Tarkennus 

Yleisessä siisteydessä ja siivousjärjestelyissä huo-
mautettavaa 

 

Välineiden huolto ja puhdistus puutteellista  

Saunatilojen kunnossa huomautettavaa   

Pesu- ja pukeutumistiloissa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
pesu- ja pukeutumistilat eivät ole 
riittäviä käyttäjämäärään nähden.  

Käymälöitä ei riittävästi kävijämäärään nähden  

Ilmanvaihdossa puutteita Tähän kohtaan merkintä mikäli 
ilmanvaihto ei ole riittävä käyttä-
jämäärään ja toimintaan nähden. 

Sisäilman laadussa ongelmia: Haitta koskee tai ilmenee: 

 Oireilu 

 Mikrobit 

 Kosteusvauriot 

 VOC 

 Muut kemialliset yhdisteet 

 Hiukkaset ja kuidut 

 Radon 

 Lämpötila ja veto 

 Muu ongelma, mikä? 

muu puute tai vika, mikä? teksti mikäli tarkastuksella tai 
asiakirjatarkastuksessa havaitaan 
muita puutteita 
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Tupakka 
 
Taulukot 1-3 koskevat toimintaluokkaa ”Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti 
ja muu luovutus”. Toimintaluokkaa ”Tupakan mainonta, epäsuora mainonta ja muu 
myynninedistäminen” käsitellään toimintatyypin ”Muut kuin myyntipaikat” kohdalla. 
Taulukot 5-6 koskevat toimintaluokkaa ”Tupakointikiellot ja -rajoitukset”. 
 
Taulukko 1. Vähittäismyynti -toimintatyyppiä koskeva säännösten vastainen toiminta 
 

Säännösten vastainen 
toiminta koskee: 

Säännösten vastainen toiminta: Selite 

Myyntipiste Jatkuvan valvonnan puute  

Lukumäärä ei vastaa ilmoitettua  

Myyntilupa ei esillä tai asiakkaiden 
nähtävissä 

 

Myyntikieltoilmoitus ei esillä tai asi-
akkaiden hyvin havaittavissa 

 

Myyntikieltoilmoitus ei ole tupakka-
asetuksen 11 § mukainen 

 

Tupakkatuotteet tai niiden tavara-
merkit ovat esillä 

 

Kuvasto tai luettelo eivät ole STM:n 
asetuksen mukaisia 

 

Tupakointivälineiden, tupakkajälji-
telmien tai tupakan vastikkeiden 
esilläpito on mainonnallista 

 

Tupakkatuotteita myydään auto-
maattisesta myyntilaitteesta 

Tupakkatuotteiden 
myynti automaattisesta 
myyntilaitteesta on kiel-
lettyä 1.1.2015 alkaen. 

Muu, mikä?  

Mainonta tai muu myyn-
ninedistäminen myyntipai-
kassa 

Mainonta tai muu myynninedistä-
minen myyntipaikassa 

 

Omavalvontasuunnitelma Ei ole saatavilla  

Ei ole ajantasainen  

Puutteelliset kirjaukset  

Muu, mikä?  

Tupakkatuotteen vähit-
täismyyntipakkaus 

Irtomyynti pois lukien sikarit  

Vähimmäiskoko alitettu  

Puutteet pakkausmerkinnöissä  

Kiellettyjä väitteitä pakkauksissa  

Pakkauksen mainonnallisuus  

Muu, mikä?  

Muun kuin tupakkatuot-
teen vähittäismyyntipak-
kauksen mainonnallisuus 

Muun kuin tupakkatuotteen vähit-
täismyyntipakkauksen mainonnalli-
suus 

 

Myyntipaikassa on suu-
nuuskaa 

Myyntipaikassa on suunuuskaa  

Kytkykauppa Kytkykauppa  

Myynti ilman myyntilupaa Myynti ilman myyntilupaa  

Myynti tai muu luovuttami-
nen alaikäisille 

Myynti tai muu luovuttaminen ala-
ikäisille 

 

Myynti tupakkalain 12 §:n Myynti tupakkalain 12 §:n 1 mom. 1  
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1 mom. 1 tai 2 kohdassa 
mainitussa paikassa 

tai 2 kohdassa mainitussa paikassa 

Muu, mikä?   

 
Taulukko 2. Tukkumyynti-toimintatyyppiä koskeva säännösten vastainen toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 3. Muu luovutus -toimintatyyppiä koskeva säännösten vastainen toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säännösten vastainen 
toiminta koskee: 

Säännösten vastainen toiminta: Selite 

Myyntipiste Tuotteiden esilläpito on mainonnallis-
ta 

 

Muu, mikä?  

Mainonta myyntipaikassa Mainonta myyntipaikassa  

Omavalvontasuunnitelma Ei ole saatavilla  

Ei ole ajantasainen  

Puutteelliset kirjaukset  

Muu, mikä?  

Tupakkatuotteen vähit-
täismyyntipakkaus 

Irtomyynti pois lukien sikarit  

Vähimmäiskoko alitettu  

Puutteet pakkausmerkinnöissä  

Kiellettyjä väitteitä pakkauksissa  

Pakkauksen mainonnallisuus  

Muu, mikä?  

Muun kuin tupakkatuot-
teen vähittäismyyntipak-
kauksen mainonnallisuus 

Muun kuin tupakkatuotteen vähittäis-
myyntipakkauksen mainonnallisuus 

 

Myyntipaikassa on suu-
nuuskaa 

Myyntipaikassa on suunuuskaa  

Kytkykauppa Kytkykauppa  

Myynti tai muu luovuttami-
nen alaikäisille 

Myynti tai muu luovuttaminen alaikäi-
sille 

 

Muu, mikä?   

Säännösten vastainen 
toiminta koskee: 

Säännösten vastainen toiminta: Selite 

Mainonta, epäsuora mai-
nonta tai muu myyn-
ninedistäminen 

Mainonta, epäsuora mainonta tai muu 
myynninedistäminen 

 

Tupakkatuotteen vähit-
täismyyntipakkaus 

Irtomyynti pois lukien sikarit  

Vähimmäiskoko alitettu  

Puutteet pakkausmerkinnöissä  

Kiellettyjä väitteitä pakkauksissa  

Pakkauksen mainonnallisuus  

Muu, mikä?  

Muun kuin tupakkatuot-
teen vähittäismyyntipak-
kauksen mainonnallisuus 

Muun kuin tupakkatuotteen vähittäis-
myyntipakkauksen mainonnallisuus 

 

Luovutetaan suunuuskaa Luovutetaan suunuuskaa  

Kytkykauppa Kytkykauppa  

Luovuttaminen alaikäiselle Luovuttaminen alaikäiselle  

Muu mikä?   
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Muut kuin myyntipaikat -toimintatyypin osalta valitaan mainontakanava annetuista 
vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* TV 
* Radio 
* Lehti- tai muu kirjallinen julkaisu 
* Ulkomainonta 
* Internet 
* Muu, mikä? 

 
Lisäksi kirjataan tieto mainonnan tyypistä (säännösten vastaisesta toiminnasta) annetuista 
vaihtoehdoista, joita ovat: 
 

* Mainonta 
* Epäsuora mainonta 
* Muu myynninedistäminen 
* Muu, mikä? 

 
Taulukko 4. Lasten päivähoitolaitokset, koulut ja oppilaitokset sekä alaikäisille hoitoa 
antavat laitokset -toimintatyyppejä koskeva säännösten vastainen toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säännösten vastainen 
toiminta koskee: 

Säännösten vastainen toiminta: Selite 

Tupakointikieltojen 
noudattaminen sisäti-
loissa 

Tupakointikieltojen noudattaminen 
sisätiloissa 

 

Tupakointi sallitaan tähän tarkoituk-
seen varatussa huoneessa tai asi-
anomaisen huoneiston tai tilan 
osassa 

 

Tupakointikieltojen 
noudattaminen ulkoalu-
eilla 

Tupakointikieltojen noudattaminen 
ulkoalueilla 

 

Tupakointikielto-
opasteet 

Tupakointikielto-opasteet Tupakointikielto-opasteet 
puuttuvat tai ovat puut-
teellisia 

Savun kulkeutuminen 
sisätiloihin 

Savun kulkeutuminen sisätiloihin  
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Taulukko 5. Virastot, viranomaiset ja niihin verrattavissa olevat muut julkiset laitokset sekä 
muut työyhteisöt -toimintatyyppiä koskeva säännösten vastainen toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säännösten vastainen 
toiminta koskee: 

Säännösten vastainen toiminta: Selite 

Tupakointikieltojen 
noudattaminen sisäti-
loissa 

Tupakointikieltojen noudattaminen 
sisätiloissa 

 

Tupakointikieltojen 
noudattaminen ulko-
alueilla 

Tupakointikieltojen noudattaminen 
ulkoalueilla 

 

Tupakointikielto-
opasteet 

Tupakointikielto-opasteet Tupakointikielto-opasteet 
puuttuvat tai ovat puutteel-
lisia 

Savun kulkeutuminen 
sisätiloihin, joissa tu-
pakointi on kielletty 

Savun kulkeutuminen sisätiloihin, 
joissa tupakointi on kielletty 

 

Ravintolan tupakointiti-
la 

Tupakointitilaa ei ole hyväksytty  

 Tupakointitilan omavalvontasuunni-
telma 

Omavalvontasuunnitelma 
puuttuu tai puutteellisesti 
kirjattu 

 Tupakointitila ei täytä tupakkalain 
vaatimuksia 

Esimerkiksi ilmastointi on 
rikki 

 Tupakointitilan opasteet Opasteet puuttuvat tai ovat 
puutteellisia 

 Tupakointitilan käyttö rikkoo muilla 
tavoin säännöksiä 

Esimerkiksi tilassa sallitaan 
ruoan/juoman nauttiminen, 
tilassa työskennellään tai 
siivoaminen tapahtuu en-
nen tuuletusta 

Hotellit ja muu majoi-
tustoiminta 

 Savullisten majoitushuo-
neiden lukumäärä ylittää 
sallitun 
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Taulukko 6. Sisätiloissa järjestettävät yleiset tilaisuudet, ulkoalueilla järjestettävät yleiset 
tilaisuudet, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan, yleiset kulkuneuvot -toimintatyyppejä 
koskeva säännösten vastainen toiminta 
 
 
Säännösten vastainen 
toiminta koskee: 

Säännösten vastainen toiminta: Selite 

Tupakointikieltojen 
noudattaminen  

Tupakointikieltojen noudattaminen  

Tupakointikielto-
opasteet 

Tupakointikielto-opasteet Tupakointikielto-opasteet 
puuttuvat tai ovat puut-
teellisia 

Savun kulkeutuminen 
sisätiloihin, joissa tupa-
kointi on kielletty 

Savun kulkeutuminen sisätiloihin, 
joissa tupakointi on kielletty 
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Kuluttajaturvallisuus 
 
Kuluttajapalvelut-toimintaluokka 
 
Taulukon tiedot koskevat koko kuluttajapalvelut-toimintaluokkaa. Listalla vastataan kyllä 
niihin kohtiin, joissa puutteita on havaittu. Jos johonkin kohtaan on tullut kyllä-vastaus tai 
tekstiä muu tekijä -kohtaan, vastataan myös listan viimeiseen kysymykseen siitä, oliko 
jokin tai useampi havaituista puutteista vakava (K/E). Selite-kohdassa on esimerkkejä 
niistä puutteista, joita kyseiseen kohtaan sisällytetään. 
 

Tarkastuksella havaitut puutteet koski-
vat:  

Selite 

Ilmoitusta toiminnasta tai sen muutoksesta KuTuL:n 6 §:n mukaista ilmoitusta toimin-
nan aloittamisesta tai sen muuttumisesta ei 
ole toimitettu tai ilmoituksessa on toimin-
taan verrattuna selkeitä puutteita. 

Omavalvontajärjestelmää:  

- turvallisuusasiakirjaa  

- onnettomuuskirjanpitoa ja menettely-
tapoja sen hyödyntämiseksi 

 

- menettelytapoja havaituista vaaroista 
ja onnettomuuksista valvontaviran-
omaiselle ilmoittamiseksi 

KuTuL 8 § 

- palvelun käyttäjille annettavaa kirjal-
lista, suullista tai muutoin esitettyä 
ohjeistusta 

Palvelun markkinointimateriaali, ennakko-
kuvaus, hoito-ohjeet esim. lävistyksen jäl-
keen, laitteiden käyttöohjeet esim. kun-
tosalilla 

Henkilöstöä Henkilöstön määrä, henkilöstön osaami-
nen, henkilöstön käymät koulutukset  

Rakenteita Laiturit, hyppytornit, aidat, portit, suojara-
kenteet 

Opasteita, merkkejä, infotauluja Leikkikenttien ja uimarantojen infotaulut, 
uimahallien opasteet, latu- ja rinnemerkit 

Välineitä Leikkikenttävälineet, sisäleikkipaikan väli-
neet, karting-radan autot, henkilösuojaimet, 
moottorikelkat, hevosten suitset, satulat 
jne.,  

Ylläpitoa Rakenteiden ja välineiden ylläpitomene-
telmät, tehtyjen toimenpiteiden kirjaami-
nen, suunnitelmat 

Toiminnan aikaista valvontaa Uinninvalvonta, sisäleikkipaikan toiminto-
kohtainen tai yleinen valvonta, sääntöjen 
noudattamisen valvonta 

Asiakkaiden / kuluttajien kanssa toimimista Asiakkaiden perehdytys ennen palveluun 
osallistumista, kehonmuokkauspalvelun 
suorittaminen, asiakkailta edellytettyjen 
ikä- ja taitorajoitusten tarkastaminen 

Muuta tekijää, mitä?  

Jos puutteita oli, oliko jokin tai useampi niis-
tä vakava? 
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Kulutustavarat-toimintaluokka (Toimintaluokkaa käytetään vain erikseen sovittavissa poik-
keustapauksissa) 
 
Taulukossa on ohjeet havaittujen puutteiden merkitsemiseksi Kulutustavarat-luokan 
kaikissa kolmessa toimintatyypissä (valmistus, maahantuonti ja myynti). 

 

Havaitut puutteet valmistus-
toimintatyypissä 

Selite 

Testaustulokset, jotka osoittavat tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden, puuttuvat. 

 

Tarvittavat turvallisuusohjeet ja –merkinnät 
suomeksi ja ruotsiksi puuttuvat. 

 

Leluista puuttuu CE-merkintä. Koskee vain lelujen valmistusta. 

Tavarassa tai pakkauksessa turvallisuuspuut-
teita.  

Puute on: rakenteellinen (K/E), merkintä-
puute (K/E), muu mikä (teksti). 

Havaitut puutteet maahantuonti-
toimintatyypissä 

Selite 

Testaustulokset, jotka osoittavat tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden, puuttuvat. 

 

Tarvittavat turvallisuusohjeet ja –merkinnät 
suomeksi ja ruotsiksi puuttuvat. 

 

Leluista puuttuu CE-merkintä. Koskee vain lelujen maahantuontia. 

Tavarassa tai pakkauksessa turvallisuuspuut-
teita.  

Puute on: rakenteellinen (K/E), merkintä-
puute (K/E), muu mikä (teksti). 

Havaitut puutteet myynti-toimintatyypissä Selite 

Testaustulokset, jotka osoittavat tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden, puuttuvat. 

 

Tarvittavat turvallisuusohjeet ja –merkinnät 
suomeksi ja ruotsiksi puuttuvat. 

 

Leluista puuttuu CE-merkintä. Koskee vain lelujen myyntiä. 

Tavarassa tai pakkauksessa turvallisuuspuut-
teita.  

Puute on: rakenteellinen (K/E), merkintä-
puute (K/E), muu mikä (teksti). 

 

3.10 Seuraamukset 

 
Seuraamukset kohtaan kirjataan toimenpiteen, valvonnassa havaitun epäkohdan tai sää-
dösten vastaisen toiminnan aiheuttamista seuraamuksista. Seuraamukset voivat kohdis-
tua yhteen tai useampaan vikalistojen yksittäiseen kohtaan. 
 

Säännösten noudattamatta jättämisestä seuraava valvontatoimenpide 
 
Valitaan oikea vaihtoehto säännösten noudattamatta jättämisestä tai tarkastuksella havai-
tun epäkohdan seuraamuksesta. Vaihtoehdot sisältävät niin hallinnolliset pakkokeinot 
kuin muutkin seuraamukset. Annettujen tietojen avulla voidaan seurata mm. sitä, kuinka 
hyvin pelkkä neuvottelu / ohjaus / kehotus riittää ennen kuin tarvitaan hallinnollisia pakko-
keinoja. 
 

Ei seuraamuk-
sia/yhteydenotto 
aiheeton 

Viranomaiselle tehty ilmoitus ei ole johtanut toimenpiteisiin. Asias-
ta voi seurata päätös. 

Siirto toiselle vi-
ranomaiselle 

Asia siirretään toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. 

Neuvottelu Valvontaviranomaisen ja toimijan yhteinen tilaisuus, jossa keskus-
tellaan valvontaviranomaisen havaitsemista määräysten vastai-
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sesta toiminnasta ja jonka tavoitteena on epäkohtien korjaami-
nen. 

Ohjaus ja neu-
vonta 

Valvontaviranomaisen toimintaa, jonka tarkoituksena on antaa 
toimijalle tarpeellisia ohjeita ja neuvoja säädösten noudattamisek-
si. Ohjauksella ja neuvonnalla tarkoitetaan sekä terveydensuoje-
lu-, tupakka- ja , kuluttajaturvallisuuslain mukaista ohjausta sää-
dösten noudattamiseksi että tarkastuskäynnillä annettavaa yleistä 
ohjausta ja neuvontaa.  

Kehotus Valvontaviranomaisen toimijalle esittämä velvoite, jonka tarkoi-
tuksena on saada toimija noudattamaan säännöksiä.  

Esitutkinta-
viranomaiselle 
tehty ilmoitus 
epäillystä  
rikoksesta 

Tarkoittaa rikosilmoitusta tai poliisille tehtävää tutkintapyyntöä.  

Kuuleminen en-
nen päätöstä 

Asianosaiselle on annettava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta 
sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, 
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisemiseen.  

Väliaikainen kielto Kuluttajaturvallisuus 

Kielto Tarkoittaa viranomaisen tekemää päätöstä, jolla kielletään sää-
dösten vastainen toiminta. Jos seuraamuksena on kieltopäätös, 
valitaan kohtaan K (=kyllä). Tällöin on pakollisena tietona valittava 
monivalintalistalta, mihin säännökseen kielto perustuu. 

Määräys  Tarkoittaa viranomaisen tekemää päätöstä, jolla määrätään sää-
dösten vastainen epäkohta poistettavaksi. Jos seuraamuksena on 
määräys, valitaan kohtaan K (=kyllä). Tällöin on pakollisena tieto-
na valittava monivalintalistalta, mihin säännökseen kielto perus-
tuu. 

Muu päätös  

Uhkasakko Hallinnollisten pakkokeinojen tehoste, jolla valvontaviranomainen 
maksuvelvoitteen uhalla määrää jonkun tekemään tai jättämään 
tekemättä jotain. Jos seuraamuksena on uhkasakko, valitaan 
kohtaan K (=kyllä). Tällöin on pakollisena tietona valittava moni-
valintalistalta, mihin säännökseen uhkasakko perustuu. Uhkasak-
ko voidaan valita ainoastaan silloin, jos toimenpiteen seuraamuk-
sena on ollut kielto tai määräys. Asiasta on tehtävä päätös. 

Teettämisuhka Säädösten perusteella annettua päätöstä tai määräystä voidaan 
tehostaa uhalla, että asetetun määräajan jälkeen tekemättä jätetty 
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Jos seuraa-
muksena on teettämisuhka, valitaan kohtaan K (=kyllä). Tällöin on 
pakollisena tietona valittava monivalintalistalta, mihin säännök-
seen teettämisuhka perustuu. Teettämisuhka voidaan valita aino-
astaan silloin, jos toimenpiteen seuraamuksena on ollut kielto tai 
määräys. Asiasta on tehtävä päätös.  

Keskeyttämisuh-
ka 

 

Myyntiluvan pe-
ruuttaminen 

Koskee vain tupakkalain valvontaa. Tupakkatuotteiden myyntilupa 
voidaan peruuttaa määräaikaisesti tai pysyvästi, jos toiminnanhar-
joittaja myy tupakkatuotteita tupakkalain säännösten vastaisesti. 
Asiasta on tehtävä päätös.  

Takaisinveto TUKES 

 
Uhkasakko, teettämis- ja keskeyttämisuhka (voidaan valita vain yksi ja voivat olla seu-
raamuksina ainoastaan, jos annettu määräys tai kielto) 
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Päätös 
 
Säännösten noudattamatta jättämisestä seuraava valvontatoimenpide -kohdassa on lue-
teltu, ne seuraamukset, joista voidaan tehdä päätös. 
 
Päätös -kohtaan kirjataan pakollisena tietona päätöksenantaja (tekstikenttä) sekä päätös-
päivämäärä. Lisäksi voidaan merkitä tieto siitä, onko päätökseen haettu muutosta (K/E) 
 

Seuranta- / jälkitarkastuksen tarve 
 
Jos on käytetty hallinnollisia pakkokeinoja, on merkittävä seuranta-/jälkitarkastuksen tar-
ve. Oletuksena on Ei. Valvontaviranomainen voi halutessaan merkitä päivämäärän, mihin 
mennessä tarkastus on tehtävä (esim. 3 kk kuluessa). 
 

Uusinta-/lisänäytteen tarve 
 
Jos näytteenotosta on aiheutunut uusinta- tai lisänäytteen tarve, valitaan niille varattuihin 
kohtiin Kyllä. Oletuksena on Ei.  
 

Uusinta-/lisämittauksen tarve 
 
Jos mittauksesta on aiheutunut uusinta- tai lisämittauksen tarve, valitaan niille varattuihin 
kohtiin Kyllä. Oletuksena on Ei.  
 

Lisätietoa toimenpiteestä 
 
Valvontaviranomainen voi halutessaan kirjata tekstikenttään (max 4000 merkkiä) tarkas-
tuskäyntiin tai valvontakohteeseen liittyvää lisätietoa, mitä ei tule ilmi muissa kohdissa. 
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4 Elintarvikevalvonta 
 

4.1 Suunnitellut tarkastukset 

 
Suunniteltu tarkastus tarkoittaa ennalta riskiperusteisesti suunniteltua tarkastusta tiettyyn 
valvontakohteeseen ja tarkastus sisältyy laadittuun valvontasuunnitelmaan. Suunniteltuja 
tarkastuksia ovat myös suunnitelmallisen valvonnan uusintatarkastukset. Suunnitellulla 
tarkastustiheydellä tarkoitetaan tarkastussuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten määrää. 
Toteutunut tarkastustiheys voi sisältää myös tarkastussuunnitelman ulkopuolisia tarkas-
tuksia. Valvontakohteen tarkastustiheys määräytyy valvontakohteen riskiluokituksen ja 
valvontahistorian perusteella.  
 
Toiminnalle voidaan merkitä kaksi suunniteltua tarkastustiheystietoa.  
 

 Tarvittavien tarkastusten määrä (suositus) 
 
Tarkoittaa Valtakunnallisessa elintarvikeohjelmassa (EVO ) toimintatyypeittäin määritettyjä 
tarkastusmäärien suosituksia tai uuden riskiperusteluokituksen mukaisia suosituksia. 
Vuonna 2015 voi halutessaan vielä käyttää EVOn mukaisia suosituksia. Vuodesta 2016 
alkaen käytössä on vain uuden riskiluokituksen mukaiset suositukset. 

 Kunnan suunnitelma 
 
Tarkoittaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen toimintatyypeittäin riskiperusteisesti 
suunnittelemia tarkastusmääriä huomioiden mm. paikalliset olosuhteet ja valvontahistoria. 
 

 Tarkastusten suunniteltu vuosi 
 
Jos jompaankumpaan tarkastusmäärätietoon on merkitty lukumäärä, on tarkastusten 
suunniteltu toteutusvuosi myös ilmoitettava.   
 

4.2 Suoritetut tarkastukset, perustiedot 

 
Tarkastustapahtuma on elintarvikevalvontaviranomaisen tekemän tarkastuskäynnin tai 
asiakirjatarkastuksen perusteella syntyvä yksittäinen tapahtuma, joka tallennetaan tieto-
järjestelmään. Tallennuksen yhteydessä tarkastustapahtuma saa keskitetyn tietojärjes-
telmän yksilöivän tunnisteen. Ennen tarkastustapahtuman perustamista valvontakohde on 
oltava perustettuna keskitettyyn järjestelmään, ja valvontakohteen on oltava aktiivinen. 
Valvontakohteen tiedot kannattaa päivittää ajan tasaisiksi ennen tarkastustapahtuman kir-
jaamista. Lopetetut ja peruutetut valvontakohteet ovat passiivisia.  
 

Tarkastuksen ajankohta 
 

 Tarkastuspäivämäärä 
 
Tarkastuspäivämäärä tarkoittaa tarkastuskäynnin tai asiakirjatarkastuksen päivämäärää. 
Tieto on pakollinen. Jos tarkastus ajoittuu usealle päivälle, merkitään päivämääräksi 
tarkastuksen aloituspäivämäärä. Päivämäärä tulostuu tarkastuskertomukseen. 
 

 Tarkastukseen käytetty aika 
 
Tarkastukseen käytetty aika tarkoittaa kokonaisaikaa, jonka yksi tai useampi tarkastaja 
käyttää yhteen tiettyyn tarkastukseen liittyviin toimiin. Tarkastukseen käytettyyn aikaan 
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sisältyvät tarkastukseen valmistautuminen (esim. perehtyminen asiakirjoihin), 
tarkastuksen suorittaminen sekä tarkastuspöytäkirjan ja muiden tarvittavien asiakirjojen 
laatiminen, mikä sisältää myös tietojen tallentamisen käytettävään tietojärjestelmään. 
Tarkastusaika ei sisällä matka-aikaa valvontakohteeseen ja takaisin. Tarkastukseen 
käytetty aika merkitään 30 minuutin tarkkuudella. Tieto on pakollinen.  
 

Tarkastajat ja läsnäolijat 
 
Tarkastustapahtuman tarkastajatiedoista kuntajärjestelmästä siirtyy keskitettyyn 
tietojärjestelmään automaattisesti tarkastajan valvontayksikön 3-merkkinen tunnus sekä 
valvontayksikön vastuullisen tarkastajan nimi. Nämä ovat pakollisia tietoja, jotka tulevat 
automaattisesti kuntajärjestelmistä. 
 
Valvontaviranomainen voi käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa elintarvikevalvonnassa 
tarkastuksilla, tutkimuksissa ja selvityksissä. Jos ulkopuolinen asiantuntija toimii 
vastuullisena tarkastajana, merkitään ”vastuullisen tarkastajan nimi”-kenttään 
organisaatio, jossa ulkopuolinen asiantuntija pääsääntöisesti työskentelee sekä 
asiantuntijan nimi. 
 
Tarkastustapahtuman tietoihin voidaan syöttää muiden tarkastajien, muiden läsnäolijoiden 
sekä elintarvikehuoneiston edustajan nimet. Elintarvikehuoneiston edustaja -kenttään 
kirjataan laitoksen tai ilmoitetun elintarvikehuoneiston toiminnasta vastaavan sen henkilön 
nimi, joka oli tarkastuksella paikalla. 
 
Tarkastajien ja läsnäolijoiden tiedot tulostuvat tarkastuskertomukseen. 

 

Tarkastuksen peruste 
 
Tarkastuksen peruste on syy, joka on yksittäisen tarkastuksen lähtökohtana. 
Tarkastustapahtumalla voi olla vain yksi peruste. Jos samalla kerralla tehdään esim. 
seuranta-/jälkitarkastus ja projektitarkastus, muodostuu tästä kaksi erillistä 
tarkastustapahtumaa. Valitaan vain yksi annetuista vaihtoehdoista.   

 

 Kohteen hyväksyntään liittyvä tarkastus 
 

Tarkoittaa hyväksymistarkastusta. Tarkastus on valvontasuunnitelmaan sisältyvä 
tarkastus, jolloin se voi olla maksullinen. Hyväksymistarkastus tehdään toimipaikkaan, 
jolle toimija hakee elintarvikehuoneistohyväksyntää. Hyväksynnän jälkeen toimipaikkaa 
kutsutaan hyväksytyksi elintarvikehuoneistoksi. Hyväksyntätarkastus ei siirry Oivaan. 
 

 Toiminnan aloittamiseen liittyvä tarkastus 
 

Tarkoittaa tarkastusta, joka tehdään elintarvikehuoneistoon ennen toiminnan aloittamista 
tarvittaessa joko toimijan pyynnöstä tai tarkastajan harkinnan mukaan. Tarkastus on 
valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus, jolloin se on maksullinen. Toiminnan alettua 
tehdään kohteeseen tarkastus normaaliin tapaan ja se kirjataan suunnitelman mukaiseksi 
tarkastukseksi. Toiminnan aloitustarkastus ei siirry Oivaan. 
 

 Tarkastussuunnitelmaan sisältyvä tarkastus 
 
Tarkoittaa tarkastusta, joka on sisällytetty tarkastussuunnitelmaan valvontakohteen tai 
valvontakohdetyypin (toimintaluokka / toimintatyyppi) riskiluokituksen perusteella. 
Tulostuu tarkastuskertomukseen. Tarkastuksesta ei muodostu Oiva-raporttia jos valitaan 
projektitarkastus tai muu. 
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Valitaan vain yksi alakohdista, joita ovat  
 

* suunniteltu tarkastus  
* seuranta-/jälkitarkastus (liittyy suunniteltuun tarkastukseen)  
* projektitarkastus (ei muodostu Oiva-raporttia) 
* muu. (ei muodostu Oiva-raporttia) 

 
Suunniteltu tarkastus on ennalta suunniteltu ns. perustarkastus. Myös uusien kohteiden 
ensimmäinen tarkastus on suunnitelman mukainen tarkastus.  
 
Seuranta-/jälkitarkastus eli uusintatarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka tehdään 
aiemmassa tarkastuksessa havaitun epäkohdan korjaamisen varmistamiseksi. Jos 
valitaan seuranta-/jälkitarkastus, pitää tämän aiheuttaneen alkuperäisen tarkastuksen 
tarkastustunnus olla viitteenä. Seuranta-/ jälkitarkastus on tarkastussuunnitelmaan 
sisältyvä tarkastus silloin, kun alkuperäinen tarkastus on ollut tarkastussuunnitelman 
mukainen tarkastus. Käyttäjän pitää etsiä alkuperäinen tarkastus 
tarkastustapahtumalistasta, jolloin järjestelmä antaa tarkastustunnuksen viitteeksi.  
 
Projektitarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka sisältyy valvontaprojektiin, joka on tietyn 
valvontaan liittyvän asian selvittämiseen tai edistämiseen tähtäävä projekti. Jos 
projektitarkastus on valittuna, projektitarkastukselle valitaan nimi projektivalikosta. Mikäli 
oikeaa projektia ei löydy, käyttäjän pitää kirjoittaa projektin nimi. Projektille valitaan 
vastuutaho. Vastuutaho voi olla valvontayksikkö, AVI, Evira tai muu. Jos vastuutahoksi on 
valittu muu, käyttäjän pitää kirjoittaa selite, joka voi olla esim. EU.  
 
Oivan piiriin kuuluvien kohteiden suunnitelman mukaiset tarkastukset, jotka eivät ole Oiva-
tarkastuksia, kirjataan muu- luokkaan. Tällöin niistä ei muodostu Oiva-raporttia. 
 

 Tarkastussuunnitelman ulkopuolinen tarkastus 
 

Tarkoittaa tarkastusta, jota ei sisälly tarkastussuunnitelmaan.  
 
Valitaan vain yksi alakohdista, joita ovat  
 

*seuranta-/jälkitarkastus (liittyy tarkastussuunnitelman ulkopuoliseen tarkastukseen) 
* takaisinvetoon liittyvä tarkastus 
* ruokamyrkytysepäilyyn perustuva tarkastus 
* asiakasvalitukseen perustuva tarkastus 
* projektitarkastus 
* Eviran valvontapyyntöön liittyvä tarkastus (muu kuin edellä) 
* muu.  

 
Seurantatarkastus eli uusintatarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka tehdään aiemmassa 
tarkastuksessa havaitun epäkohdan korjaamisen varmistamiseksi. Jos valitaan seuranta-
/jälkitarkastus, pitää tämän aiheuttaneen alkuperäisen tarkastuksen tarkastustunnus olla 
viitteenä. Seuranta-/ jälkitarkastus on tarkastussuunnitelmaan ulkopuolinen tarkastus 
silloin, kun alkuperäinen tarkastus on ollut tarkastussuunnitelman ulkopuolinen tarkastus. 
Käyttäjän pitää etsiä alkuperäinen tarkastus tarkastustapahtumalistasta, jolloin järjestelmä 
antaa tarkastustunnuksen viitteeksi.  
 
Epäilyyn perustuvia tarkastuksia ovat takaisinvetoon liittyvät tarkastukset, 
ruokamyrkytysepäilyyn perustuvat tarkastukset ja asiakasvalitukseen perustuvat 
tarkastukset.  
 
Projektitarkastus tarkoittaa tarkastusta, joka sisältyy valvontaprojektiin, joka on tietyn 
valvontaan liittyvän asian selvittämiseen tai edistämiseen tähtäävä projekti. Jos 
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projektitarkastus on valittuna, projektitarkastukselle valitaan nimi projektivalikosta. Mikäli 
oikeaa projektia ei löydy, käyttäjän pitää kirjoittaa projektin nimi. Projektille valitaan 
vastuutaho.  Vastuutaho voi olla valvontayksikkö, AVI, Evira tai muu. Jos vastuutahoksi on 
valittu muu, käyttäjän pitää kirjoittaa selite, joka voi olla esim. EU. 
 
Evira voi pyytää kunnan valvontaviranomaisia tekemään yksittäisiä tarkastuksia, jotka 
eivät liity takaisinvetoihin, ruokamyrkytysepäilyihin, asiakasvalituksiin tai projekteihin. 
Tällöin merkitään tarkastuksen perusteeksi Eviran valvontapyyntöön liittyvä tarkastus 
(muu kuin edellä). Tällaisia voivat olla esimerkiksi Eviran valvontatoimenpiteistä seuraavat 
seuranta- ja jälkitarkastukset.  
 
 

Tarkastuksen tyyppi 
 
Tarkastuksen tyyppi kuvaa tarkastuksen suorittamistapaa. Yhdellä tarkastustapahtumalla 
voi olla vain yksi tyyppi. Valitaan vain yksi annetuista vaihtoehdoista.   
 

 Tarkastuskäynti 
 
Tarkastuskäynti tarkoittaa tarkastusta, jonka valvontaviranomainen tekee valvontakohtee-
seen kuuluvassa toimipaikassa. Asiakirjoja tarkastetaan yleensä myös tarkastuskäynnillä, 
jolloin se sisältyy tavanomaiseen tarkastuskäyntiin. Samaa tarkoittavia ilmaisuja ovat val-
vontakäynti ja tavanomainen tarkastus. 
 

 Asiakirjatarkastus 
 
Asiakirjatarkastus tarkoittaa tarkastusta, jonka valvontaviranomainen tekee 
tarkastelemalla valvontakohteen tietoja muualla kuin valvontakohteeseen kuuluvassa 
toimipaikassa. Tällöin tarkastellaan vain asiakirjoja. Asiakirjoja tarkastetaan yleensä myös 
tarkastuskäynnillä, jolloin se sisältyy tavanomaiseen tarkastuskäyntiin. Asiakirjatarkastuk-
sesta ei muodostu Oiva-raporttia.  
 

Hinnoittelu ja hinnoittelun peruste 
 
Tarkastus on joko maksuton tai maksullinen. Maksullisesta tarkastuksesta 
valvontaviranomainen perii maksutaksansa mukaisen maksun. Maksullisesta 
tarkastuksesta merkitään lisäksi hinta ja hintaperuste.  
 

 Hinnoittelu 
 
Valitaan vain yksi vaihtoehto, joita ovat  
 

* maksuton 
* maksullinen.  

 

 Hinta 
 
Merkitään tarkastuksesta laskutettava hinta euroina (€) kahden desimaalin tarkkuudella. 
Tulostuu tarkastuskertomukseen. 
 

 Hintaperuste 
 
Yksittäinen maksullinen tarkastus hinnoitellaan hintaperusteen mukaan. Tulostuu Oiva-
tarkastuskertomukseen (max 4000 merkkiä). 
 
Valitaan vain yksi alakohdista, joita ovat  
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* tuntihinta 
* kiinteä hinta 
* vuosimaksu (ei tällä hetkellä elintarvikevalvonnassa)   

 
Tuntihinta tarkoittaa kunnan maksutaksassa määritettyä tuntikohtaista hintaa, jonka 
mukaan lasketaan tarkastuksen kokonaisajasta tarkastuksen hinta. 
 
Kiinteä hinta tarkoittaa erikseen kunnan maksutaksassa ilmoitettua hintaa tietylle 
suoritteelle.  
 
Vuosimaksu tarkoittaa valvontakohteelle määritettyä vuosittaista maksua, joka määräytyy 
esim. tuotantomäärään tai muun seikan perusteella.  
 
Riippumatta siitä, mistä hintaperusteesta on kyse, tarkastukseen käytettyä aika tulee 
kertoa toteutuneena minuutteina (30 min tarkkuudella), ei kokonaishinnan 
kappalemääränä. Mikäli hinta koostuu sekä kiinteästä hinnasta että lisätunneista käytetty 
aika ilmoitetaan kokonaisaikana (kiinteän hinnan aika + tunnit). Perustelut voidaan 
kirjoittaa tarkastuskertomuksen tekstiin, joka koskee maksua (perustana voi olla maksuun 
liittyvä vakiolause). 

 
 

4.3 Suoritetut tarkastukset, tarkastuksen osa-alueet 

 
Tarkastuksen sisältö määräytyy toimintatyypin mukaisesti. Toimintatyyppikohtaisesti 
valitaan oikea havaintolomake, joka sisältää tarkastuksen osa-alueet. Havaintolomakkeet 
täytetään tarkastussuunnitelman mukaisista tarkastuksista. Myös tarkastussuunnitelman 
ulkopuolisista tarkastuksista voi havaintolomakkeen täyttää. Ilmoitetulle ja hyväksytyille 
toiminnoille on omat tarkastuslomakkeensa. 
 
Ennen havaintolomakkeen tietojen tallennusta on tarkastustapahtuman perustietojen 
oltava merkittynä. Kuntajärjestelmät tarjoavat käyttäjille oletuksena havaintolomakkeita 
toimintatyypeittäin (taulukko 1), mutta tarpeen mukaan oletuslomakkeen voi vaihtaa 
toiseen. Yksi tarkastustapahtuma voi sisältää vain yhden havaintolomakkeen tietoja 
kerrallaan.  
 

 Taulukko 1. Havaintolomakkeet toimintatyypeittäin.   

 

Toiminta-
luokka 
 

Toimintatyyppi Lomake 

Maitoala 
 
 
 
 
 
Liha-ala 

maitonesteiden valmistus HEH   

juuston valmistus 

voin ja ravintorasvojen valmis-
tus 

jäätelön valmistus 

jauheiden valmistus 

muu maitoalan valmistus 

pienteurastus  HEH 

teurastus HEH 

leikkaamo  HEH 

jauhelihan valmistus HEH 

raakalihavalmisteiden valmis-
tus 

HEH 

mekaaninen lihan erottaminen HEH 
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lihavalmisteiden valmistus 
(kypsä) 

HEH 

pakkaaminen 

muu liha-alan valmistus HEH 

Kala-ala tuoreiden kalastustuotteiden 
käsittely 

HEH 

kalajalosteiden valmistus 

Muna-ala munapakkaamo HEH 

munatuotelaitos HEH 

Vilja-kasvisala IEH 

Elintarvikkeiden valmistus IEH 

Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu IEH 

Vienti ja tuonti IEH 

Elintarvikkeiden kuljetus IEH 

Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen IEH (HEH varastolaitok-
set) 

Elintarvikekontaktimateriaalit Liite 1 v 

Itujen kasvatus Liite 2 a 

 
 
Jos valvontaviranomainen käy useana päivänä peräkkäin tarkastamassa 
valvontakohdetta ja täyttää yhtä havaintolomaketta, tulee tästä yksi tarkastustapahtuma ja 
vain yksi havaintolomake täytetään.  
 
Yhdistettyjen ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen (IEH) ja hyväksyntää vaativien 
elintarvikehuoneistojen (HEH) lomakkeilla voi yhdellä kertaa tarkastaa useampia 
toimintoja yhden toimialan sisällä. Pienissä kohteissa, jolla on monta toimintaa, katsotaan, 
että lomake edustaa päätoimialaa ja täytetään vain yksi havaintolomake kaikkien 
toimintojen arviointiin. Syntyy yksi tarkastustapahtuma, joka pääsääntöisesti kirjataan koh-
teen ensisijaiselle toiminnalle. Isoissa kohteissa toiminnan laajuus määrää sen, että 
lomake voidaan täyttää erikseen kohteen eri toimintojen tarkastamiseen, esim. suuret 
liikenneasemat, joissa on sekä myymälä että tarjoilupaikka. Tällöin muodostuu kaksi 
tarkastusta ja kaksi Oiva-raporttia. 
 
Ainoastaan elintarvikekontaktimateriaalitoimijat ja alkutuotanto ovat Oiva-järjestelmän ul-
kopuolella. Lomakkeista 1v ja 2a ei muodostu koskaan Oiva-raporttia. 
 
Oiva raporttia ei muodostu silloin kun toiminnan tietoihin on merkitty Vain ruoka-apu toi-
minta tai Kotona sijaitseva huoneisto. Myöskään asiakirjatarkastuksista ei koskaan muo-
dostu Oiva raporttia. Mikäli markkinointi nimi tai tarkastusasiakirjan postitusosoite puuttuu, 
Oiva-raporttia ei muodostu. Myöskään suunnitelman ulkopuolisista tarkastuksista ei Oiva-
raporttia muodostu. 
 
 

4.4 Suoritetut tarkastukset, havainnot  

 
Suoritettujen tarkastusten havainnot ja niistä johtuvat seuraamukset arvioidaan omaval-
vonnan toteutus- sarakkeessa olevan (ABCD) arvioinnin mukaan. Nämä tiedot tulee aina 
täyttää. Sanallinen huomio voidaan kirjata jokaiselle havaintoriville tarkentamaan tehtyjä 
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havaintoja ja annettua arvosanaa. Kaikki lomakkeet koostuvat vain yhdestä ABCD arvi-
oinnista (enää ei arvioida omavalvontaa ja toteutusta erikseen). Suoritettujen tarkastusten 
havainnot ja niistä johtuvat seuraamukset voivat liittyä omavalvontaan tai muuhun valvon-
taan. Valtaosa säännöllisestä valvonnasta on omavalvonnan valvontaa. Jos valvontavi-
ranomainen toteaa tarpeelliseksi, voi tarkastuksesta antaa kokonaisarvion ja määrittää 
esim. seuranta-/jälkitarkastuksen kokonaisarvion perusteella. 

 

Havainnot rivikohtaisesti 
 
Tarkastus toteutetaan havaintolomakkeita käyttäen. Havaintolomakkeiden avulla tarkaste-
taan havaintorivikohtaisesti hallitseeko toimija toimintansa riskit. Lomakkeiden rivit toimi-
vat ns. muistilistana kyseisen toimintatyypin tarkettavista kohdista. Jokainen rivi arvioi-
daan erikseen antaen havainnolle arvo (A, B, C,D) tai merkintä, että kyseistä kohtaa ei ole 
tarkastettu tällä kertaa ollenkaan (”ei tarkastettu”) tai merkintä, että kyseistä kohtaa ei so-
velleta tarkastettavassa valvontakohteessa (”ei sovelleta”).  
 

Havaintolomakkeen havaintorivejä eli tarkastettavia asioita arvioidaan arviointiluokilla, jot-
ka kuvaavat valvontaviranomaisen arvioita omavalvonnan toteuttamisesta. Arviointiluoki-
tus (arviointiasteikko) on neliportainen, jonka arvot ovat: 
 

• kohteen tarkastuksessa todettiin, että asiat ovat kunnossa (A = Oivallinen) 
• kohteen tarkastuksessa todettiin pieniä puutteita (B = Hyvä) 
• kohteen tarkastuksessa todettiin kohtalaisia puutteita (C = Korjattava) 
• kohteen tarkastuksessa todettiin vakavia puutteita (D = Huono) 

 
Tarkemmat tiedot Oivan riskiperusteisesta asteikosta ja arvioinnista löydät Oivan omista 
ohjeista. 

 
Kuntien, AVIen ja Eviran valvontaviranomaiset arvioivat jokaisen rivin kohdalla, mitä arvoa 
käyttävät. Näitä ei ohjeisteta tässä havaintorivikohtaisesti. Säännösten vastaisuuden va-
kavuutta pohdittaessa voidaan hyväksynnän rajan olettaa olevan arvojen B ja C välillä.  
 
Jos omavalvontasuunnitelmassa tai sen toteutuksessa ilmenee arvoja B, C tai D, ohjelma 
avaa ”säännösten noudattamatta jättämisestä seuraavat valvontatoimenpiteet” -osion sille 
havaintoriville, josta havainto on syntynyt. Tätä ei avata, jos tuloksena on arvo A. Oiva-
järjestelmässä pakkokeinoja käytetään C ja D arvioinnin osalta, ei B- arvioinnista. Suunni-
telman ulkopuolisista tarkastuksista voidaan pakkokeinoja määrätä myös kokonaisuudes-
ta. 
 
Jokaiselle havaintoriville voi kirjoittaa lyhyen kommentin havainnoista tarvittaessa. Ha-
vaintolomake kommentteineen voidaan tulostaa tarkastuskertomuksen liitteeksi. Havain-
torivit ja kommenttikentän tiedot viedään myös keskitettyyn tietojärjestelmään. 
 
IEH- ja HEH- lomakkeilla on kaksi kommenttikenttää. Oiva-huomio- kenttä on tarkoitettu 
lyhyttä rivikohtaista kommenttia varten (maksimi merkkimäärä 1000). Oiva-huomio on ku-
luttajalle tarkoitettu, helposti ymmärrettävä lause, joka kertoo miksi hymy ei ole Oivallinen. 
Oiva-huomio ei sisällä kaikkia havaintoja, mittauksia, korjauskehotuksia jne. Oiva-huomio 
täytetään kun arvosana on B, C tai D. Oiva-huomio voidaan täyttää myös ruotsiksi erilli-
seen kenttään, mikäli tarvitaan huomiot sekä suomeksi että ruotsiksi Oiva raportille. Toi-
menpide- kenttä lomakkeilla on Oiva-tarkastuskertomuksen tietoja varten (maksimi merk-
kimäärä 4000 per rivi). Tähän kenttään kirjoitetaan tarkentavia tietoja liittyen Oiva-
huomioon ja epäkohdan korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet eli havainnot, mittaustulok-
set ja miten asia tulisi korjata. Kohta täytetään arvosanoista B, C tai D. Molemmat kentät 
tulostuvat Oiva- tarkastuskertomukselle, mutta vain Oiva-huomiot tulostuvat Oiva-
raportille.  
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Yleinen arviointiasteikko KUTI 2 – havaintolomakkeen täyttämiseen 
 
 
Jos omavalvontasuunnitelman toteutuksen arviointi ei ole arviointiluokkaa A (Oivallinen), 
havaittu epäkohta kuvataan lomakkeessa, annetaan elintarvikealan toimijalle tiedoksi kir-
jallisesti ja ryhdytään muihin mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarkastajan tulee ot-
taa selvästi kantaa siihen, mikä epäkohta on ja vaatiiko tilanne määräajan antamista vai 
tulisiko ryhtyä hallinnollisiin pakkokeinoihin (C tai D). Mikäli toimija korjaa epäkohdan 
oma-aloitteisesti, riittää huomautus (B). C ja D edellyttävät aina uusintatarkastusta.  
 
Oivassa C ja D arvioinnista sovitaan aina määrä-aika epäkohdan korjaamiseksi, joka to-
dennetaan tehdyllä seurantatarkastuksella. Määrä-aika kirjataan havaintorivin toimenpide-
ruutuun. Asia on esitetty tarkemmin Oiva-ohjeissa. 
 

Muu valvonta 
 
Muu valvonta kuin omavalvonnan toteutuksen valvonta arvioidaan samoin kuin omaval-
vonnan kokonaisarvio, mutta ilman neliportaista asteikkoa. Muu valvonta voi olla esim. jo-
kin valvontaprojekti tai tarkastus, jolla katsotaan ainoastaan tilojen soveltuvuutta toimin-
taan. 

 

 Säännösten noudattamatta jättämisestä aiheutuneet valvontatoimenpiteet 
 
Valitaan oikea vaihtoehto säännösten noudattamatta jättämisestä seuraavista valvonta-
toimenpiteistä, jotka eivät ole hallinnollisia pakkokeinoja. Näitä tulee tallentaa, sillä tällöin 
voidaan seurata mm. sitä, kuinka hyvin pelkkä neuvottelu / ohjaus / kehotus riittää ennen 
kuin tarvitaan hallinnollisia pakkokeinoja. Oletuksena kaikissa on Ei.  
 

Neuvottelu Valvontaviranomaisen ja toimijan yhteinen tilaisuus, jossa keskus-
tellaan valvontaviranomaisen havaitsemista elintarvikemääräys-
ten vastaisuuksista, ja jonka tavoitteena on epäkohtien korjaami-
nen. 

Ohjaus Valvontaviranomaisen toimintaa, jonka tarkoituksena on antaa 
toimijalle tarpeellisia ohjeita elintarvikemääräysten noudattami-
seksi. Ohjauksella tarkoitetaan sekä elintarvikelain (23/2006) 53 
§:n mukaista ohjausta elintarvikemääräysten noudattamiseksi että 
tarkastuskäynnillä annettavaa yleistä ohjausta ja neuvontaa.  

Kehotus Valvontaviranomaisen toimijalle esittämä velvoite, jonka tarkoi-
tuksena on saada toimija noudattamaan elintarvikemääräyksiä.  

Esitutkinta-
viranomaiselle 
tehty ilmoitus 
epäillystä  
rikoksesta 

Tarkoittaa rikosilmoitusta tai poliisille tehtävää tutkintapyyntöä.  

Toimijan kuule-
minen ennen hal-
linnollisten pak-
kokeinojen käyt-
töä 

Asianosaiselle on annettava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta 
sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, 
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisemiseen.  

 
 
Hallinnolliset pakkokeinot ovat myös säännösten noudattamatta jättämisestä seuraavia 
valvontatoimenpiteitä, jotka valvontaviranomainen kohdistaa toimijaan lainsäädännön 
noudattamisen varmistamiseksi.  
 



versio 1.1 (160115)     

    

 

 

 63 

Kuntien, AVIen ja Eviran valvontaviranomaisten käyttämiä hallinnollisia pakkokeinoja tai 
pakkokeinojen tehosteita ovat seuraavat. Niistä valitaan oikea vaihtoehto tai oikeat vaih-
toehdot. Oletuksena kaikissa on Ei.  Myös Oivatarkastuksen tietoihin merkitään tarkastuk-
sella aiottu pakkokeino tarkastuksen tietojen tallennushetkellä, vaikka sitä seuraisi kuule-
minen tai muu menettely. Pakkokeino merkitään jos tarkastushetkellä havaittu toiminta 
edellyttää pakkokeinoprosessiin ryhtymistä. 
 
 

Elintarvikemääräysten 
vastaisuuden poista-
mismääräys (55 §) 

Valvontaviranomainen määrää elintarvikemääräysten vas-
taisen epäkohdan poistettavaksi. 

Kielto (56 §) Valvontaviranomainen kieltää elintarvikkeen tuottamisen ja 
jakelun.  

Elintarvikkeen markki-
noilta poistamismää-
räys ja yleinen tiedot-
taminen (57 §) 

Valvontaviranomainen määrää toimijan poistamaan elin-
tarvikkeen markkinoilta ja tiedottaa yleisölle määräysten-
vastaisesta elintarvikkeesta määräyksen yhteydessä. 

Haltuunotto (58 §) Valvontaviranomainen ottaa elintarvikkeen haltuunsa.  

Elintarvikkeen käyttöä 
tai hävittämistä koske-
va päätös (59 §) 

Valvontaviranomainen päättää määräystenvastaisen elin-
tarvikkeen käytöstä tai määrää elintarvikkeen hävitettäväk-
si tarvittaessa. Valvontaviranomainen voi tehdä elintarvik-
keen käyttöä koskevan päätöksen siitä, mihin tarkoituksiin 
elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyt-
tää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintar-
viketta ei voi muuttaa määräystenmukaiseksi. Valvontavi-
ranomainen voi tehdä elintarvikkeen hävittämistä koskevan 
päätöksen, jos elintarviketta ei voida käyttää alkuperäiseen 
tarkoitukseensa eikä muihin tarkoituksiin eikä sitä voida 
muuttaa elintarvikemääräysten mukaiseksi.  

Elintarvikkeen hyl-
kääminen  
ensisaapumispaikassa 
(60 §) 

Valvontaviranomainen hylkää Euroopan unionin toisesta 
jäsenvaltiosta toimitetun määräystenvastaisen eläimistä 
saatavan elintarvikkeen ensisaapumispaikassa.  

Elintarvikehuoneiston 
hyväksymisen peruut-
taminen (61 §) 

Valvontaviranomainen peruuttaa tekemänsä elintarvike-
huoneiston hyväksymistä koskevan päätöksen.  

Kiireelliset toimet  
(63 §) 

Elintarvikelain kunnan viranhaltijalle antama oikeutus ryh-
tyä elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamismäärä-
ykseen, kieltoon tai haltuunottoon tilanteessa, joka edellyt-
tää ryhtymistä kiireellisesti hallinnollisten pakkokeinojen 
käyttöön.  

Uhkasakko (68 §) Hallinnollisten pakkokeinojen tehoste, jolla valvontaviran-
omainen maksuvelvoitteen uhalla määrää jonkun teke-
mään tai jättämään tekemättä jotain. Käytetään esim. mää-
räyksen tai kiellon tehosteena.  

Teettämis- ja keskeyt-
tämisuhka (68 §) 

Hallinnollisten pakkokeinojen tehoste, jolla valvontaviran-
omainen määrää jonkun tekemään jotain sen uhalla, että 
tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella. 
Hallinnollisten pakkokeinojen tehoste, jolla valvontaviran-
omainen määrää jonkun jättämään tekemättä jotain sen 
uhalla, että työnteko tai muu toiminta keskeytetään tai lait-
teen tai muun esineen käyttö estetään. Käytetään esim. 
määräyksen tai kiellon tehosteena.  

 
 
Vain Eviran käytössä olevia hallinnollisia pakkokeinoja ovat: 
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Eviran päätös hallinnollisten 
pakkokeinojen käytöstä (64 §) 

Evira päättää yhtä kuntaa laajempaa aluetta kos-
kevien tai perustellusta syystä yhdenkin kunnan 
alueella (otto-oikeus) kunnan valvontaviranomai-
sen vastuulle kuuluvien hallinnollisten pakkokeino-
jen käytöstä.  

Markkinoinnin kieltäminen (65 
§) 

Evira kieltää toimijaa jatkamasta tai uudistamasta 
markkinointia. 

Markkinoinnin oikaisumääräys 
(66 §) 

Evira määrää markkinoinnin kieltämisen jälkeen 
toimijan määräajassa korjaamaan virheellisen 
markkinoinnin.  

 
 

 Syyt määräystenvastaiselle toiminnalle 
 
Jos on käytetty hallinnollisia pakkokeinoja tai annettu kehotus (C tai D arvosana), on mer-
kittävä tarkastajan arvion perusteella syyt määräysten vastaiselle toiminnalle. Hallinnolli-
set pakkokeinot ovat voineet aiheutua joko omavalvonnan havaintorivikohtaisesta valvon-
nasta tai kokonaisarvioinnista tai muusta valvonnasta. Valitaan yksi tai useampi vaihtoeh-
to annetuista vaihtoehdoista. Oletuksena kaikissa on Ei. 
 
 

Toimijan tiedon puute Johtuu siitä, että toimija ei tunne elintarvikemääräyksiä 
riittävästi.  

Toimijan osaamisen puute Johtuu toimijan riittämättömästä ammattitaidosta.  

Kustannusten välttäminen Johtuu toimijan tarpeesta välttää elintarvikemääräys-
ten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.  

Valvonnan riittämättömät 
välineet ja resurssit 

Johtuu valvontaviranomaisen riittämättömistä välineis-
tä ja resursseista valvoa toimijalle asetettujen elintar-
vikemääräysten noudattamista.  

Valvontatoimenpiteiden 
tehottomuus 

Johtuu valvontaviranomaisen tehokkaiden, oikeasuh-
teisten ja varoittavien säännösten noudattamatta jät-
tämisestä seuraavien valvontatoimenpiteiden ja rikos-
oikeudellisten seuraamusten puuttumisesta. 

Muu, mikä? Tähän kohtaan kirjoitetaan lyhyesti, mikä on ollut syy-
nä.  

 

 Seuranta- / jälkitarkastuksen tarve 
 
Jos on käytetty hallinnollisia pakkokeinoja, on merkittävä seuranta-/jälkitarkastuksen tar-
ve. Oiva-tarkastuksen seurantatarkastus tehdään aina kun arvosana on C tai D. Valvon-
taviranomainen voi halutessaan merkitä päivämäärän, mihin mennessä tarkastus on teh-
tävä (esim. 3 kk kuluessa). 
 

 Lisätietoa tarkastuksesta 
 
Valvontaviranomainen voi halutessaan kirjata tekstikenttään (max 4000 merkkiä) tarkas-
tuskäyntiin tai valvontakohteeseen liittyvää lisätietoa, mitä ei tule ilmi muissa kohdissa. 
Tulostuu Oiva-tarkastuskertomukseen. 
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5 Tietojen tallennuksen pikaohje 
 
Tietyt toimenpiteen ja tarkastuksen tiedot ovat keskitetyn tietojen viennin kannalta pakolli-
sia. Alla listattuna lyhyesti nämä pakolliset tiedot: 
 

 Toimenpiteen/tarkastuksen päivämäärä 

 Tapahtumaan/tarkastukseen käytetty aika (30 minuutin tarkkuudella) 

 Toimenpiteen suorittaja/Tarkastaja(t) 

 Toimenpiteen/tarkastuksen peruste 

 Hintatiedot 
 
Kuluttajaturvallisuuden, terveydensuojelun ja tupakkalain valvonnassa lisäksi: 
 

 Tieto mahdollisesta virka-apupyynnöstä (oletuksena Ei) 

 Toimenpiteen peruste (esim. ilmoituksen/hakemuksen käsittely, näytteenotto) 

 ”Vikalistat” (pakollinen, jos vika, puute tai säännösten vastainen toiminta) 

 Seuraamukset (pakollinen, jos merkintä vikalistassa) 
 
Elintarvikevalvonnassa lisäksi: 
 

 Muut tarkastajat ja muut läsnäolijat 

 Elintarvikehuoneiston edustaja 

 Havaintolomakkeen täyttö (täytetään rivikohtainen arvio sekä Oiva-tarkastuksilla 
kaksi rivikohtaista huomiota: Oiva-huomio ja toimenpidehuomio) 

 Seuraamukset rivikohtaisesti (kehotus, ohjaus, neuvonta tai hallinnolliset pakko-
keinot) 

 Rivikohtainen jälkitarkastuspäivämäärä 

 Lisätiedot tarkastuksesta (ei toisteta rivikohtaisia huomioita) 

 Maksuperuste 

 Sovelletut säännökset 

 Syyt määräysten vastaiselle toiminnalle 


