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Terveydensuojelulain (763/1994) muutos, voimaan 1.1. 2017 – 13 §:n ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen
ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:
1) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen
käyttöönotosta;
Majoitushuoneistojen ilmoitusvelvollisuutta ei ole haluttu muuttaa lakimuutoksella. Valviran
ohje majoitushuoneistojen ilmoitusvelvollisuudesta on edelleen ajantasainen.
Elinkeinotoiminnassa vuokrattavat mökit ja esim. aamiaismajoitus ovat edelleen
ilmoitusvelvollisia toimintoja. Majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain (208/2006) 6
§:n mukaan matkustajasta on tehtävä ilmoitus (ns. matkustajailmoitus). Mikäli asunto
vuokrataan huoneenvuokralain (481/1995) mukaisesti ei terveydensuojelulain mukaista
ilmoitusta tarvitse tehdä.
Kirjaus YHTIin:
Toimintaluokka:

Majoitustoiminta,
majoitushuoneistot

Toimintatyyppi:
Aamiaismajoitus sekä majoitus maatilamatkailun yhteydessä
Hotelli
Hostellit, kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, kesähotellit, huoneistohotellit, matkustajakoti /
motelli, täysihoitola
Lomakeskusten ja leirintäalueiden mökit
Muu loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen
Asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset
Muu majoitustoiminta

2) yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja
uimarannan käyttöönotosta;
Yleisölle avoimet liikuntatilat, kylpylät, uimahallit, uimarannat jne. (kohta 2) ovat edelleen
ilmoitusvelvollisia. Lakimuutoksella ei ole vaikutusta näihin.
Yleisölle avoin sauna on ilmoitusvelvollinen kuten ennenkin. Kun sauna on muiden kohtien
perusteella ilmoituksenvaraisen toiminnan oheistila, niin se katsotaan kuuluvaksi
pääkäyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan (mm. uimahallit, hotellit ja niiden saunat)
Esimerkiksi vanhusten saunotuspalvelut; jos toiminta toteutetaan ilmoituksenvaraisessa
sosiaalihuollon toimintayksikössä, niin kuuluu ao. ilmoituksen piiriin. Jos selkeästi omana
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toimintana, niin on luettavissa ”yleisölle avoin sauna” toiminnaksi, vaikka kysymyksessä
rajattu käyttäjäkunta (voidaan käyttää 6) kohdan mahdollistamaa tulkintaa apuna)”
Kirjaus YHTIin:
Toimintaluokka:
Liikunta ja virkistystoiminta,
yleiset uimarannat
Liikunta ja virkistystoiminta, muut
uimapaikat
Liikunta ja virkistystoiminta,
uimahallit, kylpylät ja muut yleiset
allastilat
Liikunta ja virkistystoiminta,
yleiset saunat
Liikunta ja virkistystoiminta,
kuntosalit ja liikuntatilat

Toimintatyyppi:
Yleiset uimarannat (EU-uimarannat), huomattava määrä uimareita
päivässä
Pienet yleiset uimarannat
Muu uimapaikka (ei ilmoitusvelvollista, ei suunnitelmallista)
Yleiset altaat
Yksityiset altaat (ei ilmoitusvelvollista, ei suunnitelmallista)
Saunat
Yleinen liikuntatila

3) päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai
korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;
Kerholla tarkoitetaan tässä pienten lasten päiväkerhoja (ns. leikkitoiminta) sekä lasten ja
nuorten kohteita (kokoontumishuoneistoja): kerhotilat, nuorisotilat, leirikeskukset, lasten
iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot. Nämä kohteet ovat terveydensuojelun valtakunnallisen
valvontaohjelman mukaan suunnitelmallisen valvonnan piirissä.
Opetuksen järjestämispaikoksi luetaan myös opistot kuten kansalais- ja työväenopistot ja
vastaavat. Nämä kirjataan YHTIin toimintatyypille ”Muut koulut ja oppilaitokset”
Kansalaisopistot voivat järjestää toimintaa myös perusopetuskoulun tai muun koulun tiloissa,
jolloin koulua koskevassa ilmoituksessa esitetään, mitä toimintaa ao. tiloissa järjestetään.
Kirjaus YHTIin,:
Toimintaluokka:

Toimintatyyppi:
Päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti

Sosiaalihuollon palvelut, lasten
päiväkodit ja vastaavat

Perhepäivähoito (ei ilmoitusvelvollista, ei suunnitelmallista)
Leikkitoiminta ja muu päivätoiminta

Kokoontuminen, julkiset huvi- ja
kokoontumishuoneistot

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

Opetustoiminta, koulut ja
oppilaitokset

Ammattioppilaitos
Muut koulut ja oppilaitokset
Korkeakoulu
Muu aikuiskoulutus
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4) jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen
käyttöönotosta;
Jatkuvalla hoidolla ei tarkoiteta pelkästään ympärivuorokautista tehostettua hoitoa, vaan myös
jatkuvatoiminen päivätoiminta luetaan siihen kuuluvaksi. Sosiaalihuollon yksiköitä koskeva
ilmoituksenvaraisuus pysyy pääsääntöisesti ennallaan
Myös esim. aikuisten päivähoitoa ja esim. kehitysvammaisten päivätoiminta ovat edelleen
ilmoitusvelvollista.
Vastaanottokeskukset luokitellaan YHTI:ssä edelleen majoitushuonestoiksi.
Vastaanottokeskukseen (aikuiset, nuoret tai lapset) ei sovelleta sosiaalialan lainsäädäntöä
eivätkä ne siten ole sosiaalihuollon kohteita. Valviran majoitushuoneisto-ohjeen mukaan myös
muut kuin taloudellista hyötyä hakevat yksiköt (mm. turvapakanhakijoiden majoituspalvelut)
ovat ilmoituksenvaraisia.
Kirjaus YHTIin:
Toimintaluokka:

Toimintatyyppi:

Sosiaalihuollon palvelut,
Lastenkodit/ lastensuojeluyksiköt ja
vastaavat

Lastenkodit, koulukodit ja nuorisokodit
Ammatilliset perhekodit (ilmoitusvelvollisuus tapauskohtaisen harkinnan
mukaaan)
Muut lastensuojeluyksiköt

Sosiaalihuollon palvelut,
vanhainkodit ja vastaavat

Sosiaalihuollon palvelut, muut
sosiaalialan yksiköt

Vanhainkoti (laitoshuolto)
Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt (laitostyyppinen)
Kehitysvammalaitos, muu kehitysvammaisten yksikkö (tehostettu
palveluasuminen)
Muut yksiköt (mielenterveys- ja päihdekuntoutujat; tehostettu
palveluasuminen)
Palveluasuminen, tukiasuminen ja muut asumispalvelut (ei
ilmoitusvelvollista, ei suunnitelmallista)
Ensi- ja turvakodit, perhekuntoutusyksiköt
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus
Aikuisten päivähoito
Muut yksiköt

Majoitustoiminta,
majoitushuoneistot

Asuntolat, yömajat, pakolaisten vastaanottokeskukset

5) solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan
ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;
Ihonkäsittelyllä tarkoitetaan tässä ihoa rikkovia toimintoja kuten esim. lävistys.
Ripsistudiot, kynsistudiot menevät kauneushoitoloiden alle, myös kampaamotiloissa tehtävä
kauneushoitolatoiminta on ilmoitusvelvollista (hygieniariski).
Terveydenhuollon yksikössä annettava jalkahoito ei ole terveydensuojelulain nojalla
ilmoitusvelvollista toimintaa. Muutoin kuin terveydenhuollon yksikössä annettu jalkahoito,
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katsotaan kauneudenhoidoksi eli terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvolliseksi
toiminnaksi.
Kirjaus YHTIin:
Toimintaluokka:

Kauneudenhoitoa ja ihon käsittelyä
suorittavat huoneistot ja laitokset

Toimintatyyppi:
Parturi- ja kampaamotoiminta (ei ilmoitusvelvollista, ei
suunnitelmallista)
Kosmetologiset huoneistot ja laitokset
Tatuointi ja lävistys
Solarium
Muu ihon käsittely tai hoito

6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta,
josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.
Muu huoneisto tai laitos: terveydensuojeluviranomainen voi harkintansa mukaan pyytää
ilmoitusta myös muista kuin edellä mainituista (kohdat 1-5) toiminnoista. HE 124/2016
perusteluissa mainitaan mm. hiekkapuhallus (melu- ja pölyhaitat) sekä asuinrakennuksessa
sijaitsevat työtilat (melu, pöly, kemialliset yhdisteet). Mikäli toiminta edellyttää
ympäristölupaa, käsitellään myös toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan terveyshaitan
riskinarviointi ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupamenettelyssä.
Kunnan viranomainen voisi ilmoitusvelvollisuutta harkitessaan verrata toimintaa kohtien 1-5
ilmoitusvelvollisiin toimintoihin.
Näiden kohteiden osalta YHTI-luokittelun voi tarkastaa esim. YHTI 1-luokittelutaulukosta
(http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/ymparistoterveydenhuolto/ymparistoterveydenhuollon
-kohdetietojarjestelma)
Huom. kohteiden YHTI-luokittelua ei ole muutettu lakimuutoksen myötä.
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