Ympäristöterveydenhuollon
yhteinen valtakunnallinen
valvontaohjelma
vuosille 2015–2019,
päivitys vuosille 2018–2019

Julkaisun kustantaja:
Evira, Valvira, Helsinki 2017
Taitto: Evira

1

Kuvailulehti

Julkaisun nimi
Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015–2019, päivitys vuosille 2018–2019.
Tekijät
Ympäristöterveydenhuollon yhteistä valvontaohjelmaa koordinoiva työryhmä (ns. ymppi-työryhmä):
Alkuperäisen valvontaohjelman laadintaan osallistuivat Fieandt Eeva Evira, Hellström Sanna Evira, Honkanen Reetta Valvira, Kupiainen Niina Tukes, Kuustonen Jaakko Tukes, Metiäinen Pertti Valvira, Laasonen Heli Valvira, Mäntynen Kaisa Valvira, Niemelä Janne Tukes ja Rautalahti Katariina Valvira.
Valvontaohjelman päivittämiseen vuosille 2018–2019 osallistuivat Aro Tiina-Mari ja Fieandt Eeva Evira
sekä Honkanen Reetta, Laasonen Heli ja Mäntynen Kaisa Valvira.
Tiivistelmä
Evira, Tukes ja Valvira ovat valmistelleet ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2015–2019. Evira ja Valvira ovat päivittäneet ohjelman vuosille 2018–2019. Luvuissa 1
ja 2 määritellään ympäristöterveydenhuollon yleiset ja yhteiset periaatteet ympäristöterveydenhuollon
lainsäädännössä tarkoitettujen valvontaviranomaisten suorittamalle valvonnalle. Yhteiseen valtakunnalliseen valvontaohjelmaan liittyvät ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat, joissa on käsitelty toimialakohtaisia valvonnan erityispiirteitä.
Päivityksen julkaisuaika

Elokuu 2017

Asiasanat
Ympäristöterveydenhuollon valvonta, elintarvikevalvonta, tupakkalain valvonta, terveydensuojelun valvonta, eläintautivalvonta, eläinten hyvinvoinnin valvonta, kunnan valvontasuunnitelma, valvontamaksut,
valvontaohjelma
Sivuja

23

Kieli

Suomi, ruotsi

Luottamuksellisuus

Julkinen

Julkaisija

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (www.evira.fi) ja Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (www.valvira.fi)

Julkaisun kustantaja

Evira ja Valvira, Helsinki 2017

2

3

5

Sisällys
Luku 1............................................................................................................................................................ 10
1.

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman yhteiset periaatteet.......................... 10

1.1 Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tavoitteet ................................................................................. 10
1.2 Toimintaympäristö ................................................................................................................................. 10
1.2.1 Toimintaympäristön muutoksia .......................................................................................................... 11
1.3 Valvontaohjelman tarkoitus ja rakenne ................................................................................................. 11
1.4 Ohjelmakauden 2015–2019 teema: Valvonnan vaikuttavuus ............................................................... 12
1.4.1 Valvonnan riskiperusteisuus ja tehokas kohdentaminen ............................................................... 12
1.4.2 Arviointi- ja ohjauskäynnit .............................................................................................................. 13
1.4.3 Valvonnan maksullisuus ................................................................................................................ 13
1.4.4 Tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen ........................................................................ 13
1.4.5 Valvonnan näkyvyys ...................................................................................................................... 14
1.5 Yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman toteutumisen arviointi ..................................................... 15
Luku 2............................................................................................................................................................ 16
2.

Kunnan valvontasuunnitelmaan sisällytettävät asiat ........................................................................... 16

2.1 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen ................................................................................................... 17
2.2 Valvonnan resurssit ............................................................................................................................... 17
2.3 Valvontahenkilöstön osaamisen varmistaminen ................................................................................... 18
2.4 Valvontaprojektit ja -hankkeet ............................................................................................................... 19
2.5 Varautuminen erityistilanteisiin ja valmiussuunnittelu ........................................................................... 19
2.6 Viestintä ................................................................................................................................................. 19
2.7 Valvontasuunnitelman hyväksyminen ................................................................................................... 20
2.8 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi ................................................................... 21

Toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat:
-

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma

-

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma

-

Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon ohjelmat ovat osa Elintarvikeketjun monivuotista
kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU)

6

7

Lyhenteitä
Euroopan tason yleisorganisaatiot
EU

Euroopan Unioni

Komissio

Euroopan komissio

Ministeriöt
MMM

Maa- ja metsätalousministeriö

STM

Sosiaali- ja terveysministeriö

VM

Valtiovarainministeriö

Suomalaiset ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot
Evira

Elintarviketurvallisuusvirasto

Valvira

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Muita organisaatioita
EFSA

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (European
Food Safety Authority)

SFS

Suomen Standardisoimisliitto ry

STUK

Säteilyturvakeskus

THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Aluehallinto
AVI

Aluehallintovirasto

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lainsäädäntö
EL

Elintarvikelaki (23/2006)

ElhL

Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)

EsL

Eläinsuojelulaki (247/1996)

EtL

Eläintautilaki (441/2013)

HL

Hallintolaki (434/2003)

Terveydenhuoltolaki
TsL

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Terveydensuojelulaki (763/1994)

TupL

Tupakkalaki (549/2016)
8

Yhteistoiminta-aluelaki

Laki ympäristöterveydenhuollon
(410/2009)

yhteistoiminta-alueista

EU-asetukset

EU-valvonta-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
882/2004 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön
ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja
kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen
varmistamiseksi (uusi valvonta-asetus (EU) N:o 625/2017
astuu voimaan 14.12.2019).

Muut

Elvi

Eläinlääkintähuollon tietojärjestelmä

Elmo

Eviran laboratorio- ja valvontatietojärjestelmä

KUTI

Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä elintarvikevalvontakohteille ja valvontatiedoille

YHTI

Keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä terveydensuojelun ja tupakkalain mukaisten toimialojen valvontakohteille
ja valvontatiedoille

RYMY

Ruokamyrkytysepidemioiden ilmoitusjärjestelmä

VASU

Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (Single Multiannual National Control Plan)

VYHA

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä VYHA (aiemmin Valvontayksikkörekisteri
VYR)

VATI

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja
tiedonhallintajärjestelmä

Valvontaohjelman säädösperusta
Elintarvikelaki (23/2006) 47 §
Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 8 § 1
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 21 §
Terveydensuojelulaki (763/1994) 4 a §
Tupakkalaki (549/2016) 83 §

1

Tätä ohjelmaa päivittäessä on tiedossa, että eläinlääkintähuoltolaki muuttuu laiksi eläinlääkäripalveluista.
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Luku 1

1. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen
valvontaohjelman yhteiset periaatteet
Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valvonnan yhteiset periaatteet. Sen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää keskusvirastojen ohjausta kunnille ja muille valvontaviranomaisille sekä lisätä valvonnan vaikuttavuutta, suunnitelmallisuutta ja laatua. Tämä tapahtuu ohjaamalla viranomaisia valvontasuunnitelman laatimisessa, valvonnan järjestämisessä ja toteutuksessa. Tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa.
Yhteisen ohjelman avulla selkeytetään vastuita ja tehtäviä keskus-, alue- ja paikallistasolla sekä eri toimialoilla toimivien valvontaviranomaisten kesken. Tällä tavoin edistetään eri valvontaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja viranomaisten yhteistyötä ympäristöterveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten yhteiset periaatteet valvonnalle. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annetaan tarkempia
ohjeita muun muassa eri lakien perusteella tehtävien tarkastusten sisällöstä.
1.1 Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tavoitteet
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen
ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin voimavaroin ja se on oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa.
Valvonnalla varmistetaan ympäristöterveydenhuollon lakien noudattaminen toiminnanharjoittajia ja kuluttajia neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla, tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä, antamalla lausuntoja ja varautumalla erityistilanteisiin2. Valvontaviranomaisen on myös seurattava, että toimija poistaa
epäkohdat. Tarvittaessa valvontaviranomainen ryhtyy hallinnollisiin pakkokeinoihin epäkohtien korjaamiseksi. Valvontaviranomaisen toimien on oltava hyvän hallinnon mukaisesti suhteessa epäkohtiin eikä
tuotteiden tai palveluiden tarjoamista tule rajoittaa enempää kuin on tarpeen. Toimijalle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi hallintolaissa esitetyllä tavalla.
Valvontakeinot ja valvonnan kohdentaminen valitaan siten, että valvonta on mahdollisimman vaikuttavaa.
Erityisesti suunnitelmallista valvontaa on kohdennettava riskiperusteisesti. Suunnitelmallisesta valvonnasta sekä valvonnan kohdentamisesta on tarkemmin tietoa luvussa 2.
1.2 Toimintaympäristö
Ministeriöt vastaavat ympäristöterveydenhuollon valvonnan yleisestä johdosta, suunnittelusta ja ohjauksesta. Ministeriöiden alaiset keskushallinnon valvontaviranomaiset suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat
ympäristöterveydenhuoltoa valtakunnallisesti omilla toimialoillaan. Ympäristöterveydenhuollossa keskeiset ohjaavat ministeriöt ovat MMM, STM ja keskusviranomaisia ovat Evira ja Valvira. Keskusvirastojen
2

Erityistilanne -termi on korvautumassa häiriötilanne -termillä. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännöissä käytetään toistaiseksi molempia termejä. Tässä valvontaohjelmassa käytetään termiä erityistilanne.
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ohjaus käsittää kaikki toimet, joilla ohjataan ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Ohjauskeinoja ovat
valtakunnalliset valvontaohjelmat, neuvonta, viranhaltijoiden koulutus, malliasiakirjat, ohjeet ja oppaat
sekä viranomaisten koordinoimat valvontaprojektit ja -hankkeet.
Aluehallintovirastot (AVI) ohjaavat ja valvovat annettujen säännösten ja määräysten noudattamista toimialueillaan. AVIt ottavat valvonta- ja ohjaustoiminnassaan huomioon aluehallintovirastojen strategia-asiakirjan sekä valtiovarainministeriön ja aluehallintovirastojen välisen tulossopimuksen. AVIen on huomioitava tulossopimusten ympäristöterveydenhuoltoa koskevat linjaukset. AVIen ja ympäristöterveydenhuollon keskusvirastojen päätehtävä on muiden viranomaisten ohjaus, mutta ne myös osin toimeenpanevat
ympäristöterveydenhuollon valvontaa.
Päävastuu ympäristöterveydenhuollon valvonnan toimeenpanosta on kunnilla (v. 2019 alkaen, uusi tieto
on v. 2020 alkaen maakunnilla). Kunnille (maakunnille) ja aluehallintovirastoille (vuoteen 2019 asti, uusi
tieto on vuoteen 2020 asti) kuuluu valvontatehtäviä ympäristöterveydenhuollon kaikilla osa-alueilla. Kunnalla tarkoitetaan tässä valvontaohjelmassa ympäristöterveydenhuollon valvontayksikköä, joka voi koostua yksittäisestä kunnasta tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluelain (410/2009) mukaan kunnalla tai yhteistoiminta-alueella (62 kpl v. 2016) on
oltava tehtävän järjestämiseksi käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta. Yhteistoiminta-alueiden
toiminnan arvioimiseen käytetään ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmää (VYHA).
Ympäristöterveydenhuollon aloilla toimii myös muita valvontaviranomaisia, joiden toimivallasta on säädetty asianomaisissa laeissa. Tietyillä toimialoilla valvontatehtäviä on poliisilla, Puolustusvoimilla ja Tullilla.
1.2.1 Toimintaympäristön muutoksia
Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on esitetty kuntien valvontatehtävien karsimista sekä suunnitteluvelvoitteiden vähentämistä. Keskusvirastot toteuttavat osaltaan tätä tavoitetta kehittämällä sähköistä raportointia. Myös yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma on kirjoitettu monivuotiseksi ja sen
päivitykset pidetään mahdollisimman vähäisinä.
Hallitus linjasi 5.4.2016 ympäristöterveydenhuollon kunnista maakunnille siirtyvistä tehtävistä. Maakuntia
tulee olemaan 18. Maakuntien väliaikaishallinto aloittanee lokakuussa 2017, mihin mennessä maakunnilla tulisi olla alustavat suunnitelmat ympäristöterveydenhuollon tehtävien organisoinnista. Samalla kuntien valvontakäytäntöjä yhtenäistetään ja kehitetään sekä otetaan käyttöön, esimerkkeinä valvontasuunnitelmien, maksutaksojen ja laatujärjestelmien yhtenäistäminen. Alue- ja maakuntauudistuksen yhteydessä perustetaan myös valtion lupa- ja valvontavirasto, jonne siirtyy Valvirasta ja aluehallintovirastoista
terveydensuojelu- ja tupakkalain valvonnan ohjaus-, valvonta- ja arviointitehtävät. Aluehallintovirastojen
elintarvikevalvonnan ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tehtävät ja resurssit jakautuvat maakuntiin ja
Eviraan.
Terveydensuojelulain ja tupakkalain muutokset tulivat voimaan 2016. Elintarvikelain ja eläinlääkintähuoltolain muutokset saatetaan voimaan yhtä aikaa maakuntauudistuksen johdosta tehtävien muutosten
kanssa.
1.3 Valvontaohjelman tarkoitus ja rakenne
Valtakunnallisilla valvontaohjelmilla ohjataan kuntien valvonnan suunnittelua ja yhtenäistetään valvonnan
ohjausta. Ohjelmassa otetaan huomioon muun muassa hallitusohjelman, rakennepoliittisen ohjelman,
MMMn ruokapoliittisen selonteon, EUn ravitsemusohjelmat sekä ministeriöiden ja keskusviranomaisten
asettamat ympäristöterveydenhuoltoa koskevat linjaukset ja strategiset tavoitteet. Lisäksi keskusviranomaiset koordinoivat painopisteiden, projektien, hankkeiden ja tavoitteiden suunnittelua, jotta ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa laadittaessa voidaan ottaa huomioon kaikki ympäristöterveydenhuollon osa-alueet valtakunnallisten ohjelmien mukaisesti. Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava
11

huomioon keskusviranomaisten laatimat valtakunnalliset valvontaohjelmat paikallisten tarpeiden mukaisesti. Eläinlääkintähuoltolain osalta kuntien on otettava lisäksi huomioon myös alueellinen suunnitelma.
Yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa laadittaessa kantavana ajatuksena on ollut tunnistaa koko ohjelmakaudelle ajoittuvat haasteet ja tavoitteet ja nämä on esitetty yleisellä tasolla. Näin ollen valtakunnallisen valvontaohjelman yhteistä osaa on päivitetty, koska ympäristöterveyttä koskevat lait ovat merkittävästi muuttuneet tai tulevat muuttumaan.
Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa otetaan huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteisessä ohjelmassa asetetut yhteiset tavoitteet, ja otetaan kantaa siihen, miten kunkin alan asiakokonaisuuksia edistetään. Näitä ohjelmia voi olla tarpeen päivittää useammin kuin yhteistä valvontaohjelmaa.
1.4 Ohjelmakauden 2015–2019 teema: Valvonnan vaikuttavuus
Ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valvontaohjelmaan kirjatut tavoitteet on huomioitava koko ympäristöterveydenhuollon valvonnassa. Valvontatoimien vaikuttavuutta voidaan tarkastustoiminnan ohella lisätä tehostamalla muita valvontaa tukevia toimia, kuten kouluttamista, tiedottamista sekä niitä toimia,
jotka kannustavat toiminnanharjoittajia huolehtimaan lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä. Valvontaa tukevien muiden toimintamuotojen käyttämisessä on huomioitava toimialakohtaiset
eroavaisuudet.
Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmassa valvonnan vaikuttavuutta edistetään tällä ohjelmakaudella seuraavia tavoitteita toteuttamalla:
- valvonnan riskiperusteisuuden ja tehokkaan kohdentamisen varmistaminen
- arviointi- ja ohjauskäyntien käyttöön ottaminen
- valvonnan maksullisuuden edistäminen
- tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen
- valvonnan näkyvyyden varmistaminen.
Keskusviranomaisilla voi olla toimialakohtaisia painopisteitä valvontaohjelmakauden eri vuosille. Nämä
kuvataan toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa.
1.4.1 Valvonnan riskiperusteisuus ja tehokas kohdentaminen
Ympäristöterveydenhuollon valvonta on suunnitelmallista ja se perustuu jatkuvaan riskien arviointiin. Valvontaa suunnataan niihin kohteisiin, joissa sille on eniten tarvetta. Riskin suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi toiminnan luonne ja laajuus, vaaralle mahdollisesti altistuvien määrä sekä vaaran vakavuus ja toteutumisen todennäköisyys. Valvontaa on syytä painottaa niihin kohteisiin, joissa puutteita on todettu aiemmin. Valvontaa voidaan harkita kevennettäväksi silloin, kun toiminnanharjoittajan on todettu hoitavan velvoitteensa asianmukaisesti. Kunnat arvioivat alueellaan riskejä kohdekohtaisesti ja kohdentavat suunnitelmallisesti valvontaa sen mukaisesti. Kohteiden tarkastustiheys suunnitellaan valvontatarpeen mukaan,
ei käytössä olevien resurssien perusteella. Valituksiin tai epäilyihin liittyvä valvonta on kuitenkin tehtävä
kiireellisesti.
Valvonnalla tarkoitetaan tarkastustoiminnan lisäksi myös muita lainsäädännön noudattamiseen tähtääviä
valvontaviranomaisen toimenpiteitä, esimerkiksi terveyshaittojen ennaltaehkäisyä ja näytteenottoa. Valvontaa tukeva toiminta täydentää suunnitelmallista valvontaa. Valvonnan tehokkaan kohdentamisen kannalta on tärkeä arvioida, miten valvontaa voidaan kehittää ja hyödyntää uusiakin toimintamuotoja. Yhteistyö ja avoin vuoropuhelu toimijoiden ja eri viranomaisten välillä edistää valvonnan vaikuttavuutta. Ympäristöterveydenhuollon yhteistarkastuksilla voidaan tehostaa valvontaa niin valvojan kuin toiminnanharjoittajan näkökulmasta.
Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa on huomioitu saman tyyppisten ja kokoluokaltaan saman suuruisten kohteiden tarkastustiheyksien yhdenmukaisuus.
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1.4.2 Arviointi- ja ohjauskäynnit
Arviointi- ja ohjauskäynnillä tarkoitetaan järjestelmällistä tarkastelua, jonka aluehallintovirasto tekee valvontayksikköön. Käynnillä selvitetään kunnan toiminnan lainsäädännön- ja suunnitelmienmukaisuutta
sekä toiminnan tehokkuutta ja sopivuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyntien tavoitteena on turvata
valvonnan laatu ja yhtenäisyys sekä edistää resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista riskiperusteisesti. Elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäyntejä on toteutettu jo vuosia. Vuosina 2015 - 2017
aluehallintovirastot ovat arvioineet elintarvikevalvonnan lisäksi terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja
eläinlääkintähuollon kokonaisuuksia osana arviointi- ja ohjauskäyntejä. Nyt arviointi- ja ohjauskäynnit koskevat kaikkia ympäristöterveydenhuollon toimialoja.
Keskusvirastot ovat valmistelleet VYHA - järjestelmään lomake- ja kysymysmallia, jonka avulla saadaan
jatkossa kerättyä valvontayksiköistä hyvät käytännöt sekä havainnot kehitettävistä ja korjattavista osaalueista yhdenmukaisella tavalla.
1.4.3 Valvonnan maksullisuus
Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen valvonta on pääsääntöisesti maksullista. Kuntien valvonnasta perimät maksut eivät kata kaikkia valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Valvontamaksuilla on oleellinen merkitys ympäristöterveydenhuollon resurssien turvaamisessa. Keskusvirastot pitävät tärkeänä, että kunnissa perittäisiin maksuja kaikista niistä ympäristöterveydenhuollon suoritteista, joista lain mukaan peritään maksu.
Maksullisuuden periaatteena on, että valvonnasta perittävät maksut eivät saa ylittää todellisia kustannuksia. Poikkeuksena tästä on kuitenkin uuden tupakkalain mukainen valvontamaksu, joka on veroluonteinen
ja voi näin ollen ylittää valvonnan todelliset kustannukset tupakkalaissa säädetyin edellytyksin. Asiasta
on tarkemmin valtakunnallisessa tupakkalain valvontaohjelmassa. Lisäksi kunnan talousarviossa on varattava varoja yllättäviin tilanteisiin kuten esimerkiksi elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden varalle
tai valitustapausten selvittämiseksi. Näistä kunta ei voi periä maksua.
Kunnan lakisääteisistä tehtävistä, kuten ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisesta valvonnasta, toiminnanharjoittajilta perittävien maksujen on perustuttava lakiin. Ympäristöterveydenhuollon lakien (pois
lukien tupakkalaki) yhteisenä lähtökohtana on, että valvontasuunnitelmien mukaisista tarkastuksista peritään taksan mukainen maksu. Täten myös valvontaprojekteihin tai -hankkeisiin liittyvät tarkastukset ovat
maksullisia, jos ne on kirjattu kunnan valvontasuunnitelmaan. Kohteen hyväksymisen, ilmoituksen käsittelyn ja niihin liittyvien tarkastusten sekä uusintatarkastuksen maksullisuuden osalta on säädetty kussakin
ympäristöterveydenhuollon laissa erikseen.
Maksujen periminen suunnitelmallisesta valvonnasta edellyttää, että kunnassa on hyväksytty valvontasuunnitelma ja maksutaksa. Valvontasuunnitelman laatimisesta kerrotaan tämän ohjelman luvussa 2
sekä toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa. Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia ympäristöterveydenhuollon
maksullisuudesta, taksojen laatimisesta sekä taksojen ja suunnitelmien hyväksymismenettelyistä. Kuntaliiton taksamalli löytyy Kuntaliiton verkkosivuilta.
Ympäristöterveydenhuollon lakeihin on tarkoitus tehdä muutoksia, jotka mahdollistaisivat myös laajemmin
vuosimaksun perimisen valvonnasta.
1.4.4 Tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen
Ympäristöterveydenhuollon keskitetyt tietojärjestelmät KUTI/YHTI ja VYHA ovat korvanneet isolta osalta
aiemmin käytössä olleet keskusvirastojen tietojenkeruulomakkeet. Kuntien on varauduttava siihen, että
tietojärjestelmätyö vaikuttaa valvontayksiköiden toimintaan valvontaohjelmakauden aikana.
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Valvonnan vaikuttavuuden ja ohjauksen tueksi tarvitaan valtakunnallisesti ja alueellisesti kattavaa tietoa
ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueista. Näistä merkittävimmät ovat valvonnan resurssit, käytännön
valvonnasta saatavat tiedot, kuten valvontakohteiden lukumäärät, tehdyt tarkastukset, havaitut ongelmat
jne. sekä henkilöstön kouluttautuminen. Saatuja tietoja voidaan käyttää valvonnan kohdentamiseen riskiperusteisesti. Ministeriöt ja keskusvirastot voivat hyödyntää valvonnan tietoja kehittäessään ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä ja ohjausta. Keskusvirastot tekevät yhteistyötä tietojärjestelmien kehittämisessä.
KUTI/YHTI
Keskusvirastot ovat antaneet määräykset, joiden mukaan kunnan on ilmoitettava kohde- ja valvontatiedot
sähköisesti käyttäen KUTI/YHTI -järjestelmää. Tiedot syötetään järjestelmiin KUTI- ja YHTI-luokitusten
mukaisesti. Keskusviranomaiset ovat tiedottaneet ja kouluttaneet kuntia kohde- ja valvontatietojen keräämisen muutoksista.
Keskitettyyn KUTI/YHTI-tietovarantoon on avattu lukuoikeus valvontayksiköille Kiikari-sovelluksen kautta
vuonna 2016. Kirjautuminen sovellukseen tapahtuu Eviranetin-tunnuksilla.
Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä – VYHA
VYHAn avulla hallinnoidaan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietoja. Järjestelmää voidaan
käyttää KUTI/YHTI-järjestelmästä puuttuvien, valvontaa ja valvontayksikköä koskevien tietojen keräämiseen. Näitä ovat mm. henkilöresurssit, valvontasuunnitelma ja sen toteuman sanallinen arviointi. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden toiminnan arvioimiseen käytettyä järjestelmää kehitetään
koskemaan myös arviointi- ja ohjauskäyntejä.
Kuntien on pidettävä tiedot ajan tasalla ja huolehdittava siitä, että velvoitteissa pysytään. Kuntien on osaltaan edistettävä omista tarpeistaan raportointia, jotta kunnissa voidaan paremmin osoittaa oman toiminnan vaikuttavuutta, riskiperusteisuutta ja tuloksellisuutta.
Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä – VATI
VATI kattaa valmistuttuaan ympäristöterveydenhuollon (pois lukien eläinlääkintähuolto) mukaiset prosessit ja toiminnot. VATIn tavoitteena on käyttäjälähtöiset ja yhtenäiset koko alaa kattavat palvelut ja uudistetut toimintaprosessit. Käyttöliittymäratkaisu ja keskitetty tietovaranto toimivat reaaliaikaisesti. VATI järjestelmän tavoitteena on huomioida käyttäjien tarpeet valvonnan suunnittelussa ja päivittäisessä valvontatyössä. Järjestelmää käytetään myös valvonnan raportoinnissa ja kehittämisessä.
VATIssa huomioidaan sähköinen asiointi sekä korvataan käytössä olevat kuntajärjestelmät. VATIssa hyödynnetään aiempien järjestelmien tietovarastoja (kohde- ja valvontatietoja) sekä ominaisuuksia kuten
esim. analyysitiedonsiirtopalvelua. Hanke on STM:n, MMM:n, Valviran ja Eviran yhteinen ja se toteutetaan
yhteistyössä valvontayksiköiden kanssa. Hankkeelle on myönnetty VM:n tuottavuusrahaa, joka asettaa
toiminnalle tiukat säästötavoitteet. VATI - järjestelmän perustoimintojen suunnitellaan olevan valmiina
vuoden 2019 alussa.
1.4.5 Valvonnan näkyvyys
Lainsäädännön tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että kunnissa edistetään valvonnan näkyvyyttä. Suunnitelmallinen, säännöllinen ja monipuolinen viestintä on tärkein keino valvonnan näkyvyyden
kehittämiseksi. Valvonnan vuosisuunnitelmaan tulisi liittää viestintänäkökulma siten, että suunnitelmassa
mainittaisiin vuoden aikana toteutettavat viestintätoimenpiteet, -kanavat ja -käytännöt.
Viestittäviä aiheita ovat vuosittaiset valvontatiedot ja –tilastot sekä valvonnassa esiin nousseet havainnot
sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Yhteisistä valtakunnallisista valvontahankkeista sekä
kuntien että aluehallintovirastojen omilla alueillaan järjestämistä valvontaprojekteista ja paikallisen valvonnan painopisteistä on syytä viestiä paikallisesti alueella toimiville tiedotusvälineille.
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Viestinnässä on hyvä hyödyntää monikanavaisuutta. Käytännössä perinteisten viestintätapojen, kuten
verkkosivusisältöjen ja mediatiedotteiden, lisäksi käyttöön kannattaa ottaa myös uusia viestintäkanavia,
kuten sosiaalisen median eri kanavia. Uudet mediat mahdollistavat entistä vuorovaikutteisemman viestinnän ja helpottavat uudentyyppisten sisältöjen, kuten kuvien, videoiden ja infografiikan käyttöä.
Keskusvirastojen verkkosivuilla oleva aineisto tarjoaa hyvän pohjan ja runsaasti tausta-aineistoa valvontayksikköjen omalle viestinnälle. Siitä huolimatta on tärkeää, että kunnat huolehtivat paikallisesti merkittävien ja ajankohtaisten asioiden esille nostamisesta. Myös kuntien päättäjille tulee viestiä ympäristöterveydenhuollon valvonnasta.
1.5 Yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman toteutumisen arviointi
Keskusvirastot laativat yhteenvedon yhteisen valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2018
loppuun mennessä. Valvontaohjelman toteutumisen arviointi perustuu sähköisillä tietojärjestelmillä saatuihin yhteenvetoraportteihin valvontayksiköiden tiedoista sekä muuhun saatavilla olevaan aineistoon,
joka liittyy toimialakohtaisiin raportointeihin. Yhteistä toteutumisen arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä ja tulevan valvontaohjelmakauden valmistelussa.
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Luku 2

2. Kunnan valvontasuunnitelmaan sisällytettävät asiat
Kunnan valvontasuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, johon on koottu ympäristöterveydenhuollon
valvonta yleisesti ja toimialakohtaisesti. Terveydensuojelu-, tupakka-, elintarvike- ja eläinlääkintähuoltolaeissa (muuttuu laiksi eläinlääkäripalveluista) kuvataan kunnan valvontasuunnitelmalle asetetut vaatimukset.
Em. lakien mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva ympäristöterveydenhuollon toimialoja koskeva valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma). Valvonnan tulee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ja vaaroja ehkäisevää sekä suojata kuluttajaa taloudellisilta
tappioilta. Valvontasuunnitelmalla varmistetaan valvonnan kattavuus eri ympäristöterveydenhuollon toimialoilla.
Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettava huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen ja toimialoja koskevat valvontaohjelmat paikallisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä riskiperusteisesti. Valvontasuunnitelma voi olla monivuotinen. Valvontasuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa. Aluehallintovirasto arvioi kunnan valvontasuunnitelman ja sen toteuman arviointi- ja ohjauskäyntien yhteydessä.
Valvontasuunnitelma toimii kunnassa valvonnan suunnittelun työvälineenä, joten siihen on tarkoituksenmukaista sisällyttää valvontaan kuuluvia ja sitä tukevia asioita, kuten:
-

valvonnan painopisteet
valvontaprojektit
voimavarat ja niiden jakautuminen toimialoittain
näytteenottosuunnitelmat
laboratoriot ja ulkopuoliset asiantuntijat, joihin valvonta tukeutuu
valvonnasta perittävät maksut
viestintäsuunnitelma
koulutussuunnitelma sekä
erityistilannesuunnitelma.

Näistä osa on toteutettu omina erillisinä suunnitelmina. Valvontayksiköiden suunnitellessa omaa toimintaansa voidaan valvontasuunnitelman lisäksi laatia työsuunnitelma, johon kirjataan yksityiskohtaisemmin
valvonnan kohdentuminen ja jossa huomioidaan valvontaan käytettävissä olevat resurssit. Työsuunnitelma helpottaa myös työtavoitteiden toteuttamista ja seurantaa.
Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa on ohjeistettu tarkemmin valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta toimialakohtaisen lainsäädännön mukaan.
Tarkastukset
Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän valvonnan toimeenpanossa tarkastustoiminta on oleellinen osa selvitettäessä valvottavan kohteen tai toiminnan vaatimustenmukaisuutta. Tarkastukset ovat hyvin suunniteltuina ja toteutettuina oleellinen osa vaikuttavaa valvontaa. Tarkastukset tekevät viranomaisten toimin-
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taa näkyväksi ja samalla kansalaisten ja toiminnanharjoittajien luottamus valvonnan toimivuuteen vahvistuu. Tarkastukset antavat toiminnanharjoittajille yhdenlaisen tilaisuuden lisää saada viranomaisilta neuvontaa.
Tarkastukseen valmistautumiseen kuuluu tarkastettavien asioiden suunnittelu ennakkoon. Tarkastettavat
asiat valitaan riskiperusteisesti. Toisaalta on huomioitava, että valvontakohde tietyllä aikavälillä tarkastetaan kattavasti. Tarkastuksen aikana voi tulla esille myös muita kuin ennakkoon tarkastettavaksi suunniteltuja asioita, jotka on syytä tarkastaa. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, olosuhteisiin, omavalvontaan,
asiakirjoihin, tuotteisiin ja toimintatapoihin. Yksittäinen tarkastus voi käsittää koko kohteen tarkastuksen
tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Pelkkää näytteenottokäyntiä ei kirjata tarkastukseksi.
Tarkastuksen sisältö määräytyy sen mukaan, millaiseen kohteeseen ja minkä lain perusteella se tehdään.
Joihinkin kohteisiin saattaa olla tarkoituksenmukaista tehdä tarkastus samanaikaisesti useamman lain
perusteella. Tarkastuksen lakiperusteet on käytävä ilmi sekä valvontasuunnitelmassa että tarkastuksen
jälkeen laadittavassa tarkastuskertomuksessa. Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus, johon
kirjataan kaikki tarkastetut asiat riippumatta siitä, havaitaanko niissä epäkohtia.
Tarkastukseen kuluvan ajan arviointia tarvitaan valvontaresurssien suunnittelussa, tarkastusajan kirjaamisessa tietojärjestelmiin ja tarkastusten laskutuksessa. Valvontakohteen tarkastukseen keskimääräisesti kuluvan ajan arvioinnissa otetaan huomioon tarkastuksen kohteen ominaisuudet kuten riskiluokitus,
kohteen valvontahistoria, tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen.
Kirjattaessa tietojärjestelmiin tarkastukseen käytettyaika siihen sisällytetään tarkastukseen valmistautuminen (esim. perehtyminen asiakirjoihin), tarkastuksen suorittaminen sekä tarkastuspöytäkirjan ja muiden
tarvittavien asiakirjojen laatiminen, mikä sisältää myös tietojen tallentamisen käytettävään tietojärjestelmään. Matka-aikaa ei kirjata mukaan tarkastukseen käytettävään aikaan. Sen sijaan resurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös matkaan kuluva aika. Matkaan käytetty aika ja matkakustannukset
voidaan Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti lukea mukaan tarkastuksista perittäviin maksuihin.
Valvontasuunnitelmaan kirjataan tarkastukset valvontakohdetyyppien tai valvontakohteiden mukaan.
Kohteiden tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin mukaan. Tarkastustiheyttä laskettaessa on tarkoituksenmukaista käyttää hyväksi keskusvirastojen laatimia ohjeita. Lopullinen riskinarviointi tehdään valvontayksikössä. Valvontasuunnitelmassa on syytä kuvata, miten riskinarviointi kunnassa on toteutettu ja
miten se on vaikuttanut tarkastustiheyteen.
2.1 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen
Näytteenottosuunnitelmaan sisällytetään ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä edellytetyt näytteenotot ja tutkimukset, jotka on mahdollista suunnitella etukäteen. Lisäksi kuvataan muut tilanteet, joissa
näytteitä otetaan, sekä menettelytavat näissä tilanteissa. Näytteenoton voi suorittaa viranhaltija itse tai
ulkopuolinen näytteenottaja. Kunnan on varattava talousarvioissaan riittävästi varoja näytteenottoon ja
näytteiden tutkimiseen. Kunnan on varauduttava myös erityistilanteiden, kuten elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämiseen liittyvään näytteenottoon ja laboratoriotutkimuksiin.
Suunnitelmasta on käytävä ilmi ne laboratoriot, joihin näytteitä eri tilanteissa lähetetään ja kuinka toimitaan kiireellisissä tilanteissa. Kunnat joutuvat pääsääntöisesti kilpailuttamaan valvontaa tukevat laboratoriot. Palveluja tarjoavan laboratorion kanssa on sovittava toimimisesta erityistilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella. Eviran internetsivuilla on luettelo elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisista laboratorioista, jotka on hyväksytty tekemään em. lakien mukaisia viranomaisvalvontatutkimuksia.
2.2 Valvonnan resurssit
Valvontaviranomaisella on oltava palveluksessaan tai sopimuksen perusteella käytettävissään tarpeellinen määrä pätevää ja riittävän kokemuksen omaavaa henkilöstöä. Jos resurssit eivät vastaa valvonnan
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tarvetta, on valvontasuunnitelmassa oltava selostus siitä, miten valvontavelvoitteet hoidetaan. Tarvittaessa esitetään toimenpiteet lisähenkilöstön hankkimiseksi. Käytettävissä olleiden resurssien suhdetta valvontatarpeeseen tulee arvioida toteutumisen arvioinnin yhteydessä (kohta 2.8).
Valvontasuunnitelman yhteisessä osiossa on todettava ympäristöterveydenhuollon käytettävissä olevat
voimavarat, ja esitettävä niiden jakautuminen eri toimialoille. Valvontasuunnitelmassa on arvioitava, miten
valvontaresurssit riittävät suunnitelman toteuttamiseen. Voimavarojen tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon valvontakohteiden tarkastukset sekä niiden valmisteluun, matkoihin ja tarkastuskertomuksen laatimiseen tarvittava aika eli kaikki se aika, jota kuluu kyseiseen tarkastukseen valmistautumisesta tulosten
kirjaamiseen. Lisäksi lomien ja muiden tiedossa olevien poissaolojen aikaiset järjestelyt suunnitellaan
etukäteen. Voimavarojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös viranhaltijoille annetut muut tehtävät.
Henkilövoimavarojen lisäksi on kunnassa varauduttava riittävästi muun muassa näytteenottoon, laboratoriotutkimuksiin ja koulutukseen meneviin kuluihin.
Suunnitelmassa on varattava aikaisempien vuosien valvontakokemusten perusteella resursseja myös
tehtävien hoitoon, joiden ajankäyttöä ei voida ennakoida. Tällaisia ovat esimerkiksi epäilyyn perustuva
valvonta, erityistilanteiden aiheuttamat toimenpiteet, sidosryhmäyhteistyö sekä ilmoitusten ja hakemusten
käsittely. Kunnan viranomaisen on myös annettava tarpeen vaatiessa neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi
lainsäädännön muutoksista. Kokonaistyöpanostarve on tavallisesti 1,5-2 kertaa alueella sijaitsevien kohteiden tarkastuksiin tarvittava aika.
2.3 Valvontahenkilöstön osaamisen varmistaminen
Ympäristöterveydenhuollon tehokas toimeenpano edellyttää henkilöstön osaamisen varmistamista. Olennainen osa toiminnan kehittämistä on ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden erikoistuminen ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueisiin. Jotta erikoistuminen olisi tarkoituksenmukaista ja tehokasta, kunnalla tai yhteistoiminta-alueella on oltava riittävä määrä henkilöstöä ympäristöterveydenhuollon tehtävissä
ja suunnitelma henkilöstön pätevyyden varmistamisesta.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 5 §:n mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että terveydenhuollon henkilöstö, mukaan lukien sen yksityisen palveluntuottajan palveluksessa
oleva henkilöstö, jolta kunta tai kuntayhtymä hankkii palveluja, osallistuu riittävästi terveydenhuollon täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen sisällössä on otettava huomioon henkilöstön peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö. Säännös koskee myös ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä eri viranomaisten palveluksessa.
Valvontahenkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä laaditaan koulutussuunnitelma, joka tehdään yleensä
monivuotisena ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Suunnitelmassa on otettava huomioon keskusvirastojen, aluehallintovirastojen ja muiden koulutusta järjestävien toimijoiden tarjoamat valvonnan koulutustilaisuudet. Lisäksi koulutussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä huomioida henkilöstön osaamisen kehittäminen uusien viestintäkanavien kannalta.
Valvontasuunnitelmaan liitetään suunnitelma siitä, minkä tyyppiseen koulutukseen henkilöstö osallistuu,
miten varataan määrärahoja ja millä tavalla varmistetaan henkilöstön pätevyys. Henkilöstön erikoistuminen yhteistoiminta-alueilla mahdollistaa tehokkaan täydennyskoulutuksen, kun koulutus on suunnitelmallista ja oikein kohdistettua
Hyvä koulutustavoite olisi keskimäärin kahdeksan koulutuspäivää vuodessa viranhaltijaa kohden riippuen
peruskoulutuksesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta. Koulutuspäiviksi voidaan varsinaisten koulutuspäivien lisäksi lukea muutakin ammattitaidon edistämistä, kuten työnohjauspäiviin osallistuminen, malliasiakirjoihin perehtyminen tai muu suunnitelmallinen pätevyyden ylläpito.
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Kunnassa on huomioitava, että minkään valvontasektorin valvontaa ei voida jättää yksinomaan tilapäisen
tai määräaikaisen henkilöstön tehtäväksi. Tämä koskee myös esimerkiksi projekteihin osallistumista. Valvonnan tehokas toteutuminen edellyttää henkilöstöltä pätevyyttä ja kokemusta esimerkiksi tarvittaessa
hallinnollisten päätösten tekemistä.
2.4 Valvontaprojektit ja -hankkeet
Valvontaprojektit ja -hankkeet ovat keskusvirastojen, aluehallintovirastojen tai kunnan itsensä valitsemien
painopisteiden mukaista toimintaa, jossa selvitetään valvontakohteen nykytilanne tai valvontatarve ja
jonka avulla valvontaa voidaan toteuttaa tehokkaasti ja koordinoidusti. Keskusvirastojen koordinoimilla
valvontaprojekteilla ja hankkeilla voidaan tukea esimerkiksi uuden tai ajankohtaisen asian/ilmiön valvontaa. Viranomaiset laativat ohjeistusta valtakunnallisiin ja alueellisiin projekteihin ja hankkeisiin sekä yhteenvedon hankkeen toteutumisesta. Kunnan valvontasuunnitelmassa on varattava aikaa ja resursseja
vuosittaisten valvontaprojektien toteuttamiseen.
2.5 Varautuminen erityistilanteisiin ja valmiussuunnittelu
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä (EL 46 §, EtL 43 §, TsL 8 §) velvoitetaan viranomaisia laatimaan suunnitelma varautumisesta erityistilanteisiin. Lisäksi keskusviranomaiset ovat laatineet ohjeita
ympäristöterveydenhuollon erityistilanteita varten.
STM:n Ympäristöterveyden erityistilanteet – opas on tarkoitettu ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautumisen ja viestinnän ohjeeksi. Opas täydentää paikallisesti laadittua toimintaohjetta, joka on pääasiallinen toimintaohje erityistilanteessa. Erityistilanteisiin varautumiseen liittyviä ohjeita on lueteltu taulukossa 1.

Taulukko 1. Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteisiin varautumiseen liittyviä ohjeita
Erityistilanteisiin liittyviä toimintaohjeita:
Evira

Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa – ohje
elintarvikevalvontaviranomaisille. 2012
Elintarvikkeiden takaisinveto-ohje
Laboratorioselvitys
RASFF
Eviran valmiussuunnitelmat helposti leviävien eläintautien varalta

Valvira

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi –ohjesarja
Säteilyvaaratilanne - Ohje terveydensuojeluviranomaiselle
varautumisesta ja toiminnasta
säteilyvaaratilanteessa. 2016

STM

Ympäristöterveyden erityistilanteet. Opas ympäristöterveydenhuollon työntekijöille. 2014.

SM

Säteilytilanneohje. 2016.

2.6 Viestintä
Ympäristöterveydenhuollon viestinnän tarkoituksena on varmistaa kansalaisten turvallisuus kaikissa tilanteissa ja auttaa kansalaisia löytämään ne palvelut, joita ympäristöterveydenhuolto tarjoaa. Viranomaisilta odotetaan joustavaa, nopeaa, oikea-aikaista ja asiantuntevaa viestintää. Viestinnässä voidaan kertoa etukäteen valvonnan painopisteistä ja tavoitteista. Valvonnan tuloksien julkaiseminen puolestaan lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. Samalla ympäristöterveydenhuollon tunnettavuus lisääntyy.
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Tehokas viestintä on monipuolista ja vaatii perinteisten viestintäkanavien ohella uusien viestintäkanavien
ennakkoluulotonta hyödyntämistä. Uudet viestintäkanavat ovat ketteriä ja saavuttavat nopeasti suuren
yleisön. Kunnan sisäisessä viestinnässä on hyvä ottaa huomioon kuntapäättäjät sekä uudet toimielimien
jäsenet, joiden perehdyttäminen ympäristöterveydenhuoltoon on tarpeellista.
Ympäristöterveydenhuollon viestintäsuunnitelma voi olla osa kunnan yleistä viestintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelmaan kootaan paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen ja tiedotusvälineiden yhteystiedot sekä malleja tiedotteista. Viestintäsuunnitelmassa on hyvä huomioida uusien viestintäkanavien antamat mahdollisuudet sekä viestintä erityistilanteissa. Kuntaliiton vuonna 2010 julkaisemassa Kuntien verkkoviestintäohjeessa on viestintään liittyviä ohjeita. Keskusvirastojen valtakunnan tasolla tapahtuva viestintä täydentää paikallisten viranomaisten viestintää.
Viestintä erityistilanteissa
Viestintä on tapahduttava erityistilanteissa etukäteen suunniteltuja viestintäkanavia ja -tapoja käyttäen.
Viranomaisilla on käytössään valtakunnallinen suojattu viranomaisradioverkko, VIRVE. Viestintäsuunnitelmassa määritellään tiedottamisen vastuuhenkilöt sekä heidän tehtävänsä ja yhteystietonsa. Lisäksi
suunnitelmassa on hyvä olla valmiita jakelulistoja esimerkiksi kunnan omaa tiedonkulkua varten.
Valtakunnallisesti yleiset häiriötilanteisiin varautumisen periaatteet on kirjattu Valtioneuvoston periaatepäätökseen "Yhteiskunnan turvallisuusstrategia" (YTS2010). Strategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Sitä täydentävät ja syventävät eri hallinnonalojen valmistelemat muut varautumiseen ja häiriötilanteiden hallintaan liittyvät strategiat sekä ohjausasiakirjat.

Taulukko 2. Ympäristöterveydenhuollon Erityistilanneviestintään liittyvä julkaisuja

Kuntaliitto

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa.
2009.

Valtioneuvoston kanslia

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
2013.

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
(VVY)

Vesilaitosyhdistys – Kriisiviestintäohje. 2008.

2.7 Valvontasuunnitelman hyväksyminen
Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset hyväksytään kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa toimielimessä. Hyväksyessään valvontasuunnitelman asianomainen viranomainen myös kirjaa seurantatavan. Mikäli valvontasuunnitelman muutokset eivät ole
merkittäviä, riittää suunnitelman vieminen tiedoksi toimielimelle.
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö ei edellytä toiminnanharjoittajien kuulemista valvontasuunnitelmasta, mutta hallintolain 41 §:n mukaisesti on toiminnanharjoittajille varattava vaikuttamismahdollisuuksia. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen
ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittamistapa on viranomaisen harkinnassa. Esimerkiksi ilmoitukset ja artikkelit lehdissä tai tiedotteet toiminnanharjoittajille ovat hyviä tapoja. Ilmoituksen ajankohta on
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sovitettava niin, että toiminnanharjoittajien on mahdollista saada asiaa koskevia lisätietoja, esittää mielipiteitään ja vaikuttaa asiaan.
2.8 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi
Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Taulukossa
3 on esitetty pääpiirteissään arvioitavat asiat.

Taulukko 3. Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi
Arviointikohde

Tarkastelu ja selvitys

Suunnitellun toiminnan ja
tarkastusten kattavuus

 kaikkien toimialojen valvonnan kattavuus
 valtakunnallisten ja omien painopisteiden valvonnan toteutuminen
 tarkastuksilla esiin tulleiden epäkohtien määrä ja laatu sekä viranomaisen toimenpiteet näiden epäkohtien korjaamiseksi ja
asioiden saattamiseksi määräystenmukaiselle tasolle

Tarkastusten ja näytteiden
määrä (suhteessa valvontasuunnitelmaan)

 toteutuneiden tarkastusten lukumäärä
 näytteet ja analyysit
 valvontaprojekteihin osallistuminen

Valvonnasta saadut tulot ja
niiden kohdentuminen

 valvonnasta kertyvät maksutulot toimialoittain
 valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen, tieto siitä onko
valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämiseen

Voimavarat ja yhteistoiminta-alueen toimivuus

 voimavarojen riittävyys suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin
ja valvontatarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan
 selvitys, paljonko voimavaroja on käytetty ennalta suunniteltuihin valvontatehtäviin ja kuinka paljon muihin tehtäviin
 erittely henkilöstövoimavarojen kohdentumisesta eri lakien mukaiseen valvontaan (VYHA)

Toiminnan kehittämistarpeet

 toimenpiteet, joilla tilannetta parannetaan seuraavalla toimintavuodella

Arviointi- ja ohjauskäynnit

 havaitut hyvät toimintatavat, kehitettävää, korjattavaa

Mikäli valvontayksikössä on laadittu käytettävissä olevat resurssit huomioiva työsuunnitelma, pystytään
sen toteuman ja kunnassa arvioidun valvontatarpeen erotuksella osoittamaan mahdollinen vaje resurssien ja valvontatarpeen välillä. Valvontaviranomaisen on ratkaistava valvontatarpeen ja voimavarojen välinen ero.
Valvontasuunnitelmien toteutumisen raportointi tehdään KUTI-, YHTI- ja VYHA -järjestelmien avulla ja
siitä laaditaan arviointiraportti toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lautakunnassa tai muussa monijäsenisessä toimielimessä käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen
arviointi toimitetaan VYHA:n kautta aluehallintovirastolle.

21

Aluehallintovirasto arvioi kuntien valvontasuunnitelmia sekä niiden toteutumista. Valvontasuunnitelmien
ja niiden toteuman arviointi tehdään pääsääntöisesti valvontayksikön arviointi- ja ohjauskäyntien yhteydessä.

Toimialakohtaiset valtakunnalliset valvontaohjelmat
Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma
Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma
Elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon ohjelmat ovat osa Elintarvikeketjun monivuotista
kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU)
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