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1 Toimintakertomus 
 

1.1 Johdon katsaus 
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kuksen toimialaa koskevassa lainsäädännössä 
toteutettiin kertomusvuoden aikana merkittäviä 
muutoksia. Lainvalmistelu jatkuu kuluvana vuo-
tena viraston kannalta keskeisten EU-
säädösten kohdalla. 
 
Alkoholin anniskelun ja vähittäismyynnin lupa-
hallinnon ja valvonnan siirryttyä lääninhallituk-
siin muuttui viraston rooli yhä enemmän tätä 
toimintaa ohjaavaksi ja kehittäväksi keskusvi-
rastoksi. Muutos on saatu toteutetuksi onnis-
tuneesti, mitä osoittaa myös kertomusvuonna 
toteutettu kysely ja siitä saatu palaute läänin-
hallituksilta. 
 
Suomen EU-puheenjohtajuus työllisti kemikaa-
lisektorin virkamiehiä kertomusvuonna merkit-
tävästi. REACH-asetus hyväksyttiin pitkän val-
mistelun jälkeen loppuvuodesta ja samalla 
varmistui EU:n kemikaaliviraston perustaminen 
Helsinkiin. Asetus tulee voimaan 1.6.2007. 
REACH-asetuksen kanssa osittain samanaikai-
sesti valmistelussa ollut GHS-asetus ei alkupe-
räisestä suunnitelmasta poiketen valmistunut 
vielä kertomusvuonna. Sen valmistelu jatkuu 
edelleen ja kuluvan kevään aikana odotetaan 
asetuksen tulevan EU-parlamentin käsittelyyn. 
 
Tupakkalain muutos, jolla ravintolatupakointi 
kiellettiin, tulee voimaan 1.6.2007. Lain voi-
maantuloon lisättiin eduskuntakäsittelyssä kah-
den vuoden siirtymäsäännös niille ravintoloille, 
jotka olivat suorittaneet aikaisemman lain aika-
na merkittäviä uudistuksia ilmastoinnissa. Jotta 
siirtymäajan myöntämistä koskeva päätöksen-
teko kunnissa olisi mahdollisimman yhdenmu-
kaista, STTV antoi joulukuussa asiaa koskevan 
yleisohjeen kaikille kunnille. 
 
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön 
muutokset lisäsivät merkittävästi STTV:n ohja-
ustoimintaa kuntien suorittamaan valvontaan. 
Ensimmäisen ympäristöterveydenhuollon yhtei-
sen valtakunnallisen valvontaohjelman valmis-
tuttua marraskuussa STTV antoi vielä ennen 
vuoden vaihdetta kolme valtakunnallista toimi-

alakohtaista valvontaohjelmaa kuntien valvon-
tasuunnitelmien laatimiseksi. Terveydensuoje-
lun, tupakkalain ja kemikaalilain valvontaohjel-
mien avulla ja erityisesti niihin sisältyvien val-
vonnan painopistekohdennusten kautta us-
komme STTV:n vastuualueeseen kuuluvan 
ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehostu-
van lähivuosina merkittävästi. 
 
Kertomusvuodelle asetetut tulostavoitteet ovat 
toteutuneet odotetusti, josta kuuluu kiitos koko 
viraston henkilökunnalle. 
 
Alkoholihallinnon valtakunnallisella toiminta-
suunnitelmalla, joka valmisteltiin yhdessä lää-
ninhallitusten kanssa, on luotu alkoholihallinnol-
le ensimmäistä kertaa yhtenäinen alkoholipoliit-
tiset strategiat ja tulossopimukset huomioon 
ottava tavoitteenasettelu ja käytännön valvonta-
toiminnan vastaavuuden arviointimenettely. 
 
Johdon raportoinnin ja riskienhallinnan kehittä-
mistyö on kertomusvuoden aikana ollut keskei-
sessä asemassa. Huomioon ottaen viraston 
näihin tehtäviin käytettävissä olevat vähäiset 
henkilöstövoimavarat, on tämän hetkistä tilan-
nettamme, josta eräänä osoituksena on käsillä 
olevan toimintakertomuksen tietosisältö, pidet-
tävä hyvänä. Laatutyötä on edelleen jatkettu 
viraston kaikissa tulosyksiköissä. 
 
Viraston maksullisen toiminnan kustannusvas-
taavuuteen on kiinnitetty viime vuosina erityistä 
huomiota. Toimintavuonna kustannusvastaa-
vuus parani merkittävästi ja pääsimme hyvin 
lähelle täyden kustannusvastaavuuden tavoit-
teen toteutumista. Myös työajanseurantaa kehi-
tettiin edelleen. 
 
Henkilöstön osaamista, motivoitumista ja jak-
samista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet 
kohdistuvat erityisesti koulutuksen suunnitel-
malliseen kehittämiseen, toimiviin johtamisjär-
jestelmiin sekä kannustavaan palkkaukseen. 
Viraston henkilöstökoulutusta järjestettiin aikai-
sempien vuosien tapaan IT-taidoissa ja ylei-
simmissä vieraissa kielissä. Merkittävää osaa 
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henkilöstön työkyvyn ylläpitoon liittyvästä suun-
nittelu- ja kehittämistyöstä toteutti henkilöstön ja 
johdon väliseen yhteistyöhön perustuva TYKY-
ryhmä. Viraston henkilöstöllä on kahdesti ollut 
mahdollisuus osallistua myös ASLAK-kuntou-
tukseen.  
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen, jaksa-
minen ja motivoituminen sekä hyvä johtaminen 
tulevat olemaan keskiössä myös viraston lähi-

vuosien toiminnassa erityisesti, kun huomioon 
on otettava koko valtionhallintoa koskevat tuot-
tavuustavoitteet ja toisaalta viraston toimialaa 
koskevat lainsäädäntöuudistukset. STTV:n 
uuden strategian valmistelutyö on myös käyn-
nistetty ja uudistetun strategian tulisi olla voi-
massa ensi vuoden alusta lukien, mikä tulee 
asettamaan haasteita koko viraston henkilö-
kunnalle. 
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1.2 Toiminnan vaikuttavuus 
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kus (STTV) toteuttaa toiminnallaan sosiaali- ja 
terveysministeriön strategista tavoitetta väestön 
terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä. Kes-
keisiä tavoitteita on asetettu Terveys 2015 
-kansanterveysohjelmassa, Alkoholiohjelmassa 
vuosille 2004–2007, STM:n ympäristöterveyden 
hankkeissa sekä ympäristöministeriön johdolla 
valmistellussa kansallisessa vaarallisia kemi-
kaaleja koskevassa ohjelmassa  
 
Terveys 2015 –kansanterveysohjelman tavoit-
teet perustuvat valtioneuvoston vuonna 2001 
tekemään periaatepäätökseen. STTV tukee 
toiminnallaan etenkin ohjelman tavoitteita nuor-
ten alkoholin käytön ja tupakoinnin vähentämi-
sestä sekä työikäisten työ- ja toimintakyvyn 
paranemisesta siltä osin kuin työikäisille aiheu-
tuu terveyshaittoja alkoholista, tupakasta tai 
kemikaaleista. Ohjelmassa asetettua tavoitetta 
siitä, että kansalaisten kokemukset ympäristön 
vaikutuksista omaan terveyteen säilyvät vähin-
tään entisellä tasolla, STTV toteuttaa toiminnal-
laan kuntien terveysvalvontaviranomaisten oh-
jaajana. Lupahallinto- ja valvontaviranomaisena 
STTV osallistuu terveysriskejä tuottavan elin-
keinotoiminnan sääntelyyn ja pyrkii kannusta-
maan elinkeinonharjoittajat mukaan terveyshait-
tojen rajoittamiseen mm. omavalvonnan kei-
noin. 
  
Alkoholiohjelman perustana on valtioneuvoston 
9.10.2003 tekemä periaatepäätös alkoholipoli-
tiikan linjauksista. Alkoholiohjelman 2004–2007 
yksi keskeinen väline on alkoholijuomien tuo-
tannon, kaupan ja kulutuksen sääntely. Periaa-
tepäätöksen linjauksissa on edellytetty lainsää-
dännön täytäntöönpanon tehostamista. STTV 
toimii alueellisia alkoholihallintoviranomaisia 
ohjaavana viranomaisena ja toteuttaa tavoitteita 
kehittämällä hallinnon toimintamalleja, levittä-
mällä parhaita käytäntöjä ja luomalla uusia väli-
neitä viranomaisyhteistyöhön. Virasto valvoo 
valtakunnallisesti alkoholilainsäädännön täytän-
töönpanoa ja toimii myös suoraan lupaviran-
omaisena eräillä alkoholihallinnon alueilla.  
 

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva 
ohjelma valmisteltiin vuoden 2003 hallitusoh-
jelman perusteella ja luovutettiin ympäristömi-
nisterille 28.2.2007. Kemikaaliohjelman yleinen 
päämäärä on toteuttaa Johannesburgin kestä-
vän kehityksen huippukokouksessa sovittua 
tavoitetta siten, että kemikaalit eivät aiheuta 
Suomessa merkittävää terveys- ja ympäristö-
haittaa vuonna 2020. Kansallisessa kemikaa-
liohjelmassa on otettu huomioon kemikaalien 
aiheuttama haitta yksittäiselle kuluttajalle, kan-
santerveydelle, työntekijöiden terveydelle ja 
ympäristölle kemikaalin koko elinkaaren aikana. 
STTV osallistuu yhtenä vastuutahona ohjelman 
toteuttamiseen. 
 
Suuri osa STTV:n toiminnasta perustuu lakisää-
teisiin tai yhteisöoikeudellisiin velvoitteisiin. 
Näiden toimintojen vaikuttavuudelle on vaikea 
asettaa erillisiä seurantaindikaattoreita, vaan 
toiminnan vaikuttavuus perustuu lainsäätäjän 
ilmaiseman tahdon toteutumisen valvontaan. 
Kemikaalien terveysriskien arvioinnilla, kemi-
kaalien valvonnalla, geneettisesti muunneltujen 
organismien valvonnalla sekä ympäristötervey-
denhuollon viranomaisyhteistyön kehittämisellä 
ja koordinoinnilla turvataan edellytykset kansa-
laisten terveyden ja toimintakyvyn säilymiselle 
tulossopimuskautta huomattavasti pidemmällä 
aikavälillä, ja tärkein vaikuttavuustulos on, että 
näihin alueisiin liittyvät riskit eivät toteudu. 
STTV toimii alue- ja paikallishallinnon valvonta-
viranomaisten ohjaajana sekä useiden keskus-
virastojen ja hallinnonalojen välisten yhteistyö-
hankkeiden toteuttajana ja koordinoijana. 
 
STTV tuottaa rekisteriviranomaisena sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalle sekä läänin-
hallituksille palveluita ylläpitämällä ja kehittä-
mällä alkoholielinkeinorekisteriä, kemikaalien 
tuoterekisteriä ja geenitekniikan rekisteriä. Al-
koholielinkeinorekisterin tiedoista tuotetaan 
viralliset alkoholitilastot, joiden tietoja käytetään 
mm. Alkoholiohjelman toteutumisen seuran-
taindikaattoreina. Kemikaalien tuoterekisteristä 
on tuotettu selvityksiä kansallisen kemikaalioh-
jelman valmistelun tarpeisiin.  
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ALKOHOLIN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.2.1 Alkoholilain valvonta ja Alkoholiohjelman 2004–07 toimeenpano 
 

Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on, että STTV ohjaa valtakunnallisesti alkoholilain  
toimeenpanoa aluetasolla ja valvoo alkoholielinkeinojen toimintaa alkoholin käytöstä aiheutuvien 

terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen ehkäisemiseksi. STTV toteuttaa  
kansallista alkoholiohjelmaa koordinoimalla alkoholisidonnaisten elinkeinojen kumppanuus-

sopimuksien täytäntöönpanoa sekä tuottaa seurantaan tarvittavaa tietoa tilastoidun ja tilastoimat-
toman alkoholin kulutuksesta ja alkoholihallinnon vaikuttavuustavoitteiden seuranta- ja suorite-
indikaattoreista. STTV luo valmiudet alkoholihallinnon kentältä ja tietojärjestelmistä kerättävän  
tiedon tosiaikaiseen analysointiin hallinnon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. 

 
 
Alkoholivalvonnan yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus tarkoittaa eri toimintakeinoilla aikaansaa-
tuja tavoitteiden mukaisia vaikutuksia alkoholin 
aiheuttamiin haittoihin. Alkoholiohjelman 2004–
07 yksi keskeinen väline on alkoholijuomien 
tuotannon, kaupan ja kulutuksen säätely. Alko-
holilain noudattamisen valvonnan toimintakei-
noja ovat laissa säädetyt lupamenettelyt ja nii-
hin liittyvät tarkastukset sekä alkoholilain toi-
meenpanon ohjaus aluetasolla. Tuotannon ja 
jakelukanavien valvonnalla varmistetaan, että 
luvanhaltijat noudattavat alkoholilainsäädäntöä. 
Elinkeinonharjoittajien vastuullisen toiminnan 
varmistaminen käsittää myös harmaan talou-
den torjunnan alkoholielinkeinoista ja toimin-
nanharjoittajien omavalvontajärjestelmien kehit-
tämisen vahvistamaan anniskelu- ja myyntira-
joitusten noudattamista. Alkoholivalvonnan 
toimintamuotoja ovat lisäksi viranomaisyhteis-
työ, koulutus, tiedottaminen ja muu vaikuttami-
nen, kuten monialainen ja poikkihallinnollinen 
hankeyhteistyö. 
 
STTV osallistui toimintavuonna Alkoholiohjel-
man 2004–07 ohjaus- ja koordinaatioryhmien 
työskentelyyn sekä koordinoi kumppanuusso-
pimuksien toteuttamista kaikkien alkoholielin-
keinojen osalta. Alkoholiohjelman toteutukses-
sa STTV:n yhteistyöfoorumeina ovat olleet vi-
raston perustamat toimialan neuvotteluryhmät 
(ANE, ATE, PAN ja VÄNE), joiden toiminnasta 
on esitetty selvitys luvussa 4 Tuotokset ja laa-
dunhallinta. Alkoholiohjelman välitarkastelua 
vuonna 2006 ei STTV:sta riippumattomista 
syistä johtuen tehty. Tulossopimuksen mukai-
sesti STTV raportoi 4.1.2007 erikseen sosiaali- 
ja terveysministeriölle vuoden 2006 vaikutta-
vuustavoitteiden toimeenpanon käynnistämi-
sestä Alkoholiohjelman osalta. 
 

STTV on yhteistyössä lääninhallitusten kanssa 
valmistellut ja 6.9.2006 julkaissut alkoholijuomi-
en anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallintoa 
ja valvontaa koskevan Alkoholihallinnon val-
takunnallisen toimintasuunnitelman (aValt-
su), johon on koottu hallinnon strategian sekä 
tulossopimuksien linjaukset alueellisten lupavi-
ranomaisten ja alkoholivalvonnan vaikutus-
mahdollisuuksista. STTV on tuottanut suunni-
telmaan tilastotietoa alkoholihallinnon vaikutta-
vuustavoitteiden seuranta- ja suoriteindikaatto-
reista. Suunnitelmalla on luotu alkoholihallinnol-
le strategiassa asetettujen tavoitteiden ja käy-
tännön toiminnan vastaavuuden arviointimenet-
tely. Hallinnon käytäntöjä ohjaavalla suunnitel-
malla lupaviranomaisia ohjataan yhdenmukai-
seen lupa- ja valvontakäytäntöön tavoitteiden 
suuntaisesti. Viranomaistoimia on ohjattu suun-
nattavaksi kulutuskäyttäytymisen riskinarvioin-
nin perusteella ongelmallisiin kohteisiin. Viran-
omaisvalvonnassa on painotettu Alkoholiohjel-
man ja Väkivallan vähentämisohjelman linjaus-
ten mukaisesti nuorille sekä päihtyneille myyn-
nin ja anniskelun kontrollointia. 
 
Nuorten alkoholinkäytön ehkäisemisestä, alko-
holielinkeinojen vastuullisen toiminnan varmis-
tamisesta, alkoholin mainonnan valvonnasta ja 
alkoholihallinnon ohjaustoimenpiteistä esitetään 
tarkempi selvitys luvussa 1.4 Tuotokset ja laa-
dunhallinta (s. 33 alkaen). 
 
Kokonaiskulutuksen seuranta 
 
STTV:n ylläpitämästä alkoholielinkeinorekiste-
ristä saadaan tieto tilastoidusta valtakunnalli-
sesta alkoholin kulutuksesta, minkä lisäksi vi-
rasto osallistuu myös tilastoimattoman kulutuk-
sen selvittämiseen.  
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STTV on seurannut valtakunnallista alkoholin 
kokonaiskulutuksen jakaumaa lääneittäin suh-
teessa hallinnon myöntämiin anniskelu- ja vä-
hittäismyyntilupiin ja lääneissä käytettävissä 
oleviin alkoholihallinnon henkilötyövuosiin. Lää-
nikohtaiset alkoholijuomien tarjontakapasiteettia 
kuvaavat alkoholilupien määrät ja kulutusluvut 
osoittavat, että alkoholihallinnon toimintaympä-

ristöt ja -edellytykset vaihtelevat alueellisesti. 
Ohjaus valtakunnallisesti yhdenmukaiseen lu-
papolitiikkaan ja valvontakäytäntöön sekä alko-
holihallinnon toiminnan seuranta ja siitä rapor-
tointi ovat lainsäädännössä keskusvirastolle 
määrättyjä tehtäviä. 
 

 
 
Kaavio 1: Alkoholin valvonta valmistuksessa ja jakelukanavissa 
 
 

 
 
 
 
Kaavio 2: Alkoholijuomien kokonaiskulutuksen rakenne ja kehitys 1985 – 2006 
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Taulukko 1: Alkoholihallinnon henkilötyövuodet ja kulutuksen jakauma lääneittäin vuosina 2005-06 
laskettuna 100-prosenttisena alkoholina 
 

  

Alkoholihallinnon 
htv:t 

 

Anniskelu- 
kulutuksen 
osuus, % 

Vähittäismyynti-
kulutuksen 
osuus, % 

Kokonais- 
kulutuksen 
osuus, % 

Lääni 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
                  
Etelä-Suomi 19,25 19,50 51,0 51,0 40,6  40,5 42,3  42,2 
Länsi-Suomi 23,45 24,65 29,4 29,6 33,9  34,0 33,1  33,3 
Itä-Suomi 7,00 8,50 8,7  8,7 11,7  11,7 11,2  11,2 
Oulu 4,00 4,10 6,3  6,1 8,5  8,5 8,2  8,1 
Lappi 3,00 2,50 4,1  4,1 5,0  5,0 4,8  4,9 
Ahvenanmaa 0,00 0,00 0,4  0,5 0,3  0,3 0,3  0,3 
Yhteensä 56,70 59,25 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 

1.2.2 Alkoholipitoisten aineiden laadun ja tuoteturvallisuuden varmistaminen 
 

Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on, että alkoholijuomien valmistajat ja maahantuojat 
tuntevat päällysmerkintöjä ja muuta esittelyä koskevat muuttuneet vaatimukset ja noudattavat niitä,  

 erityisesti yliherkkyyttä aiheuttavien ainesosien merkitsemistä koskevilta osilta. 
 

 
Alkoholin tuotevalvonnalla varmistetaan, että 
markkinoilla olevat tuotteet ovat laillisesti val-
mistettuja tai maahantuotuja ja että ne vastaa-
vat koostumukseltaan, laadultaan ja päällys-
merkinnöiltään lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Yhtenä tavoitteena on, että alko-
holijuomien valmistajat ja maahantuojat tun-
tevat ja noudattavat sekä kansallisiin että EU-
asetuksiin perustuvia vaatimuksia päällys-
merkinnöistä ja ainesosien merkitsemisestä. 

STTV toimii alkoholin tuotevalvonta-asioissa 
myös EU-lainsäädännön tarkoittamana toimi-
valtaisena viranomaisena. Alkoholipitoisten 
aineiden laadunvalvonnan ja tuoteturvallisuu-
teen tähtäävien toimenpiteiden yksityiskohtai-
nen kuvaus on luvussa 1.4 Tuotokset ja laa-
dunhallinta (s. 32). 
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TUPAKAN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.2.3 Alaikäisten tupakkatuotteiden saatavuus vähenee 
 

Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön  
Terveys 2015 -kansanterveysohjelman toimeenpanoa, jonka yhtenä tavoitteena on nuorten 

 tupakoinnin vähentäminen ja aloitusiän nostaminen. STTV:n tavoitteena on vaikuttaa ohjausviran-
omaisena siihen, että tupakkatuotteiden myyjät toteuttavat tehokasta omavalvontaa alaikäisten 

pyrkiessä ostamaan tupakkatuotteita ja tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen 
tarkastuskäytäntö on yhtenäinen koko maassa.  

 
 
Tupakan myynnin omavalvonnan tehostaminen 
on ollut sidoksissa sosiaali- ja terveysministeri-
össä valmisteltavana olleeseen tupakan myynti-
lupaa koskevaan lainmuutosesitykseen, joka ei 
edennyt. Tästä syystä vertailutietoja omaval-
vontasuunnitelmien määrästä, laadusta ja 
säännösten noudattamisesta vuonna 2006 ei 
kerätty.  
 
STTV laati valvonnan toimeenpanon ohjaami-
seksi ja yhteensovittamiseksi vuonna 2006 
tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman 
kunnille. Valvontaohjelman yhtenä keskeisenä 
painopistealueena on pyrkimys estää alaikäis-
ten tupakkatuotteiden saatavuutta. Kuntia oh-
jeistettiin yhtenäiseen valvontakäytäntöön liit-
tämällä valvontaohjelmaan tupakan myyntiä ja 
mainontaa koskevat tarkastuslomakkeet ja oh-
jeet kuntien terveystarkastajille.  
 
Tupakkamainontaa koskevat valvonta- ja ohja-
ustoimenpiteet keskitettiin niihin tapauksiin, 
jotka tukivat nuorten tupakoinnin vähentämisen 
tavoitetta. STTV antoi nuoriin kohdistunutta 
tupakan ilmaisjakelua koskevan kieltopäätök-
sen, joka sai suurta huomiota tiedotusvälineis-
sä.  
 
STTV valmisteli virkamiestyönä sosiaali- ja 
terveysministeriölle luonnoksen hallituksen 
esitykseksi, jossa ehdotettiin muun muassa 
pienten savukepakkauskokojen kieltämistä ja 

syytteennosto-oikeuden rajoitusten poistamista 
eräissä myyntirikkomus- ja mainontarikosasi-
oissa. Pienet pakkaukset houkuttelevat tupa-
kointia kokeilevia alaikäisiä muun muassa sen 
takia, että heillä on paremmat taloudelliset 
mahdollisuudet ostaa pieniä, alle 20 savukkeen 
pakkauksia. Tällä tavoin voitaisiin ehkäistä las-
ten ja nuorten tupakoinnin aloittamista ja pak-
kauskokojen vaihtelun käyttämistä myynnin 
edistämiskeinona. Syytteen nosto-oikeuden 
rajoitusten poistaminen tehostaisi elinkeinon-
harjoittajien omavalvontaa ikärajan seurannas-
sa ja ennaltaehkäisisi törkeimpiä mainontari-
koksia, kuten alaikäisiin kohdistuvaa tupakan 
ilmaisjakelua. Lakialoite ei kuitenkaan edennyt. 
 
STTV toteutti nuorten tupakkatuotteiden saata-
vuuden vähentämistavoitetta myös yhteisellä 
aloitteella lapsiasiavaltuutetun kanssa. Sosiaali- 
ja terveysministeriölle osoitetussa aloitteessa 
esitettiin, että ministeriö valmistelisi mahdolli-
simman pikaisesti ja saattaisi eduskunnan käsi-
teltäväksi tupakkalain muutokset koskien tupa-
kan myynnin luvanvaraistamista, tupakan hal-
lussapitoa ja välittämistä sekä tupakoinnin kiel-
tämistä pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tar-
koitetuilla ulkoalueilla.   
 
Lisäksi STTV osallistui EU:n asiantuntijayhteis-
työhön mainontadirektiivin säännösten kehittä-
miseksi.   
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1.2.4 Ravintolatupakoinnin valvonta 
 

Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on, että ravintoloiden savuttomat tilat ovat  
asianmukaiset ja niiden tupakointikieltoja noudatetaan. STTV:n tavoitteena on luoda yhtenäisiä 
toimintamalleja ja ohjeita ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja yhtenäisen sanktiointikäytännön 

turvaamiseksi kenttätyötä varten sekä luoda koordinoidusti ja tarkoituksenmukaisesti toimiva  
valvontaverkosto. 

 
 

STTV laati tupakkalain valtakunnallisen valvon-
taohjelman vuodelle 2007, jossa yhtenä val-
vonnan painopisteenä on ravintolatupakoinnin 
valvonta. Valvontaohjelman painopisteiden 
huomioon ottamista kuntien valvontasuunnitel-
missa tullaan arvioimaan yhdessä lääninhalli-
tusten kanssa. 
 
STTV laati kuntien tupakkalain valvonnasta 
vastaaville viranomaisille ravintolatupakointia 
koskevan lainmuutoksen voimaantuloa koske-
van siirtymäaikaohjeen. STTV järjesti yhdessä 
sosiaali- ja terveysministeriön ja lääninhallitus-
ten kanssa lainmuutosta koskevan tiedotus- ja 
koulutuskampanjan ja ylläpiti kotisivuillaan ai-

heeseen liittyvää koulutusosiota elinkeinonhar-
joittajille ja viranomaisille. 
 
STTV toteutti yhdessä lääninhallitusten kanssa 
ravintolatupakoinnin valvontahankkeen. Lääni-
en yhteenvedot valvontatiedoista on toimitettu 
STTV:een. Loppuraportti valmistuu maaliskuun 
2007 loppuun mennessä. 
 
STTV toteutti tupakkalain valvontatietojen ja 
kuntien tupakkalain valvonnan määrää kartoit-
tavan hankkeen. Tiedonkeruu alkoi 2006 ja 
kunnat toimittavat valvontatiedot STTV:lle maa-
liskuun 2007 aikana.  
 

 
 

1.2.5 Tupakan haitta-aine- ja ainesosatiedot  
 

Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on, että tupakan lisäaineiden myrkyllisyys ja  
addiktiivisuus tunnetaan ja kansalaisilla on tupakasta ja sitä poltettaessa syntyvistä yhdisteistä  

riittävästi tietoa.  
 

 
STTV kokosi EU:n pakkausmerkintädirektiivin 
ja tupakkalain edellyttämät tiedot Suomessa 
vuonna 2006 myynnissä olleiden savukkeiden 
poltettaessa syntyvistä haitta-aineista ja tupak-
katuotteiden muista ainesosista. STTV julkaisi 
kotisivuillaan tupakkatuotteiden haitta-
aineluettelon ja haitta-aineiden määrät Suo-
messa vuonna 2005 myynnissä olleiden savuk-
keiden osalta. Lisäksi STTV osallistui EU:n 
asiantuntijayhteistyöhön pakkausmerkintädirek-
tiivin säännösten kehittämiseksi sekä kansain-

välisten European Network of Government La-
boratories for Tobacco Products –verkoston ja 
TobLabNet-verkoston kokouksiin. 
 
Seurantaindikaattorina on kotisivujen käyttö ja 
tietojen julkistamisen nopeus, joista esitetään 
tiedot luvussa 1.4.6 Tupakkavalvonnan palve-
lukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden 
laatu (s. 55).  
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KEMIKAALIEN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.2.6 EU:n kemikaalistrategian toteuttaminen (REACH-asetus) 
 

Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on asiantuntemuksen lisääminen ja tehokkaampi  
organisoituminen EU:n kemikaalistrategian toteuttamiseksi. Euroopan komissio julkaisi 29.10.2003 
ehdotuksen asetukseksi, jolla muutettaisiin koko EU:n kemikaalivalvontajärjestelmä (ns. REACH-
asetus: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Asetus hyväksyttiin 18.12.2006. 

Se koskee kemikaalien pakollista rekisteröintiä, teollisuuden velvollisuutta arvioida kemikaalien 
turvallista käyttöä sekä lupamenettelyä vaarallisimmille aineille. 

 
 
REACH-asetus (Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
ym., EY Nro 1907/2006) hyväksyttiin 
18.12.2006. Asetusta käsiteltiin neuvostossa ja 
parlamentissa Suomen puheenjohtajuuskaudel-
la heinäkuusta joulukuuhun 2006. REACH-
asetus on yksi merkittävimmistä lainsäädäntö-
muutoksista EU:ssa viime vuosina. Sen ensisi-
jaisena tarkoituksena on varmistaa kemikaalien 
turvallinen käyttö ja saada lisää tietoa kemikaa-
lien vaikutuksista. Seuraavien noin 10 vuoden 
aikana EU:ssa tulee rekisteröitäväksi noin 
30 000 ainetta. Noin 10 000 aineesta tulee val-
mistella myös kemikaaliturvallisuusraportti ja 
lopulta noin 1 500 ainetta tulee kuulumaan lu-
pamenettelyn piiriin. Asetuksen hyväksymisen 
yhteydessä varmistui EU:n kemikaaliviraston 
perustaminen Helsinkiin. 
 
STTV avusti sosiaali- ja terveysministeriötä ja 
Suomen delegaatiota REACH-asetusta koske-
neiden neuvoston kokousten valmistelussa 
ministeriöstä saatujen toimeksiantojen mukaan. 
STTV:n edustaja myös esitteli Hollannissa alan 
kansainvälisessä kongressissa (IBC 13th An-
nual European Chemicals Policy Conference, 
Amsterdam 26.-27.9.2006) Suomen puheenjoh-
tajuuden tavoitteita REACH-asetuksen suhteen. 
 
REACH-asetuksen käsittelyn ohella komissio 
on käynnistänyt useita erilaisia hankkeita ase-
tuksen tulevan toimeenpanon helpottamiseksi. 
Komissiolla on meneillään muun muassa ns. 
RIP-projekteja (REACH Implementation Pro-
jects), joiden tarkoituksena on tuottaa ohjeistus-
ta teollisuudelle, viranomaisille ja EU:n kemi-
kaalivirastolle. STTV on osallistunut kolmen eri 
projektin ohjausryhmään. Tätä kautta virasto on 
vaikuttanut REACH-asetuksen tulkintaan sekä 
lisännyt ymmärrystä viranomaisten ja toimin-
nanharjoittajien tietotarpeista. 
 

Vuonna 2005 aloitettu pohjoismainen REACH-
valvontahanke saatettiin loppuun vuonna 2006. 
Tässä hankkeessa asetusehdotus käytiin läpi 
artiklakohtaisesti valvontanäkökulmasta rekiste-
röintiä, evaluointia, lupamenettelyä sekä kieltoja 
ja rajoituksia koskevien osastojen osalta. Hank-
keessa selvitettiin mm. miten toiminnanharjoit-
tajille annettuja velvoitteita voidaan valvoa, 
mihin tietoihin valvonta tulee perustumaan ja 
keiden viranomaisten toimivaltaan valvonta 
kuuluisi sekä mitä osaamista valvonta edellyt-
tää. hankkeen raportti Analysis of Enforcement 
According to REACH (TemaNord 2006:542) on 
julkaistu Pohjoismaiden ministerineuvoston 
internetsivuilla.  
 
EU-jäsenmaiden toimivaltaisista viranomaisista 
koostuva työryhmä Commission Working Group 
on REACH (CWG) päätti perustaa alaryhmän, 
joka käsittelee valvontaa (CWG subgroup on 
enforcement). Työssä hyödynnetään em. poh-
joismaisen valvontaraportin tuloksia. STTV on 
osallistunut työhön Suomen edustajana. 
 
Suomessa on aloitettu sosiaali- ja terveysminis-
teriön johdolla kemikaalilainsäädännön muut-
taminen REACH-asetuksen ja tulevan GHS-
asetuksen (Globally Harmonised System for 
Classification and Labelling of Chemicals) 
vuoksi. Tätä varten on perustettu ns. REGAL-
työryhmä, johon STTV:stä osallistui sihteeri ja 
jäsen. Työryhmässä on todettu, että tässä vai-
heessa ei voida vielä tehdä kemikaalilain koko-
naisuudistusta, vaan tehdään REACH-
asetuksesta johtuvat välttämättömät muutokset. 
Kokonaisuudistamiseen päästään vasta kun 
tiedetään, milloin GHS-asetusesitys annetaan 
ja milloin se tulee voimaan. STTV on tehnyt 
REGAL-työryhmälle esityksiä kemikaalilainsää-
dännön muutoksiksi ja yhdessä Suomen ympä-
ristökeskuksen (SYKE) kanssa kartoittanut 
resurssitarpeita ja suunnitellut toimivan valvon-
tamallin rakentamista. Tarkoituksena on, että 
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STTV ja SYKE toimivat asetuksen tarkoittamina 
toimivaltaisina viranomaisina.  
 
REACH-asetuksen toimeenpanoon liittyy kiin-
teästi myös neuvontapalvelun (helpdesk) käyn-
nistäminen REACH-asetuksen artiklan 124 
mukaisesti. STTV on johtanut kansallista help-
desk-työryhmää ja osallistunut EU:n koordinaa-
tio- ja kehityskokouksiin (SHERPER) vastaa-
vasta aiheesta. Työryhmän suunnitelman mu-
kaan STTV ja SYKE vastaisivat neuvontapalve-
lusta ja STTV vastaisi neuvontapalvelun verk-
kosivujen luomisesta yhteistyössä SYKE:n 
kanssa. Työryhmän raportin julkaisu siirtyi vuo-
den 2007 tammikuulle. Ennen kuin neuvonta-
palvelu perustetaan virallisesti 1.6.2007, 
STTV:llä ja SYKE:llä on jo nyt toiminnassa säh-

köpostiosoitteet, joiden kautta toiminnanharjoit-
tajat voivat saada REACH-asetuksen tulkintaan 
liittyvää apua. Kysymyksiä on tullut 1-4 kappa-
letta viikossa ja niihin on pyritty vastaamaan 
viikon kuluessa. 
 
STTV osallistui kemikaalineuvottelukunnan 
REACH-aiheisen koulutuksen suunnitteluun ja 
kalvosarjojen laatimiseen. Lisäksi viraston 
edustajat ovat luennoineet koulutustilaisuuksis-
sa REACH:iin ja kemikaalien luokitukseen ja 
merkintään liittyvistä aiheista. Enimmäkseen 
koulutusta on suunnattu kemikaalialan toimin-
nanharjoittajille, mutta myös viraston omaa 
henkilöstöä on koulutettu GHS-asioissa. Lisäksi 
on järjestetty yleistä EU-koulutusta  

 
 

1.2.7 Kansallisen kemikaaliohjelman valmistelu 
 
Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on terveydensuojelun ja kemikaalien turvallisen käytön 

huomioon ottaminen kansallisessa kemikaaliohjelmassa. STTV toteuttaa osaltaan ympäristö-
terveyden vaikuttavuustavoitetta kansallisen kemikaalivalvontaa koskevan ohjelman laatimisessa.  

 
 
Hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministe-
riö asetti ohjausryhmän vaarallisia aineita kos-
kevaa kansallista ohjelmaa varten (kansallinen 
kemikaaliohjelma). Ohjausryhmän toimikausi oli 
1.12.2003 – 31.12.2005. Toimikunta sai jatko-
aikaa vuoden 2006 helmikuun alkuun. 
STTV:stä ohjausryhmään osallistui sekä sihtee-
ri että asiantuntija. 
 
Sihteeri viimeisteli ohjelman yhteistyössä Suo-
men ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa alku-
vuodesta ja ohjelma luovutettiin ympäristömi-
nisteri Jan-Erik Enestamille 28.2.2006. Raportti 
julkaistiin ympäristöministeriön kotisivuilla. Tä-
män jälkeen ohjelma oli laajalla lausuntokier-
roksella eikä siihen ollut tarvetta tehdä muutok-
sia. Ohjelma hyväksyttiin hallituksen iltakoulus-
sa 31.5.2006. Ohjelma on julkaistu ympäristö-

ministeriön internetsivuilla (Suomen ympäristö 
49/2006).  
 
Ohjelmassa on arvioitu kemikaalien aiheutta-
maa haittaa yksittäiselle kuluttajalle, kansanter-
veydelle, työntekijöiden terveydelle ja ympäris-
tölle kemikaalin koko elinkaaren aikana. Ohjel-
man ehdotukset toimenpiteiksi on ryhmitelty 
niiden vaikuttavuuden mukaan 16 kokonaisuu-
teen. Näistä neljä on valittu kiireellisiksi ja ensi-
sijaisiksi. Näitä ovat REACH-asetuksen tavoit-
teiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyn-
täminen, altistumistiedot ja seuranta, yritysten 
ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien 
riskinarviointi ja riskinhallinta sekä tuotteiden 
aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen. 
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ELINYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 

1.2.8 Ympäristöperäisten terveysriskien hallinta ja ehkäiseminen 
 

Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on, että keskeisten ympäristöperäisten riskien 
ehkäisemiseksi on käytettävissä riittävät riskien hallintamenetelmät, terveydensuojelulain 4 luvussa 

säädettyjen ilmoitusmenettelyjen toimintatavat ja ilmoitusten käsittely on yhdenmukaista ja 
 ympäristöterveydenhuollolla on riittävä painotus kunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelmissa 

ja -suunnitelmissa. Vuonna 2006 virasto 
- jatkaa toimintaohjeistuksen valmistelemista ympäristöperäisten terveysriskien hallitsemiseksi 

- osallistuu EU:n sivutuoteasetuksen toimeenpanoon sekä jätteitä ja jätevesiä koskevien  
suunnitelmien valmisteluun 

- valmistelee terveydensuojelulain 4 luvussa säädettyjä ilmoitusmenettelyjä koskevan  
ohjeistuksen erikseen sovittavien laitosten osalta 

- edistää ja tukee paikallistason valvonnan alueellistamiskehitystä (YTAKE-hanke) 
- laatii valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman  

yhteistyössä lääninhallitusten kanssa sekä 
- aloittaa valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman laatimisen. 

 
 
Ympäristöterveydenhuollon  
valvontaohjelmat ja -suunnitelmat 
 
Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen 
valvontaohjelma koostuu keskusvirastojen laa-
timista valvontaohjelmista yhteisesti sovittujen 
periaatteiden mukaisesti. Kunnissa ympäristö-
terveydenhuollon tehtävät ovat koottu yleensä 
yhteen ja samaan valvontayksikköön. Tämän 
vuoksi yhtenäinen ja keskitetty kuntien valvon-
tasuunnitelmia koskeva ohjaus on erityisen 
tärkeää kuntien resurssien ja toiminnan koh-
dentamisen kannalta. Lainsäädäntömuutosten 
mukaisesti ympäristöterveydenhuollon valta-
kunnallisen valvontaohjelman tulee olla valmis 
1.1.2007 ja kuntien valvontasuunnitelmien 
1.1.2008. 
 
Tuotevalvontakeskuksen, Elintarvikeviraston ja 
Kuluttajaviraston yhteistyönä valmisteltiin Ym-
päristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnalli-
nen valvontaohjelma vuodelle 2007. Tässä 
ohjelmassa sovittuja yhteisiä periaatteita sovel-
lettiin STTV:n toimialakohtaisissa valtakunnalli-
sissa valvontaohjelmissa (terveydensuojelun, 
tupakkalain ja kemikaalilain valvontaohjelmat), 
jotka valmistuivat vuoden lopussa. (Ks. kaa-
vio 3 seuraavalla sivulla). 
 
Lääninhallitusten terveysvalvonnasta, tupakka-
valvonnasta ja kemikaalivalvonnasta vastaavi-
en viranhaltijoiden kanssa pidettiin työkokouk-
set tammikuussa 2006 valvontaohjelmien ja 
-valvontasuunnitelmien valmistelemiseksi yh-
teistoiminnassa. Yhteisestä valtakunnallisesta 

ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmasta 
järjestettiin kuntien kuulemistilaisuus ja lisäksi 
toimialakohtaisten valvontaohjelmien luonnok-
sista pyydettiin eräiltä ympäristöterveydenhuol-
lon paikallisilta yksiköiltä lausunnot. 
 
Riittävät ympäristöperäisten terveysriskien 
hallintamenetelmät 
 
Yleisimpiä ympäristön väestölle aiheuttamia 
sairauksia ovat mm. vesi- ja ruokamyrkytysepi-
demiat, uimavesien virkistyskäyttäjille aiheut-
tamat oireet sekä sisä- ja ulkoilman epäpuhta-
uksien aiheuttamat hengityselinsairaudet.  
 
STTV on aloittanut sosiaali- ja terveysministeri-
ön strategian mukaisen toiminnan ympäristöpe-
räisten terveysriskien hallitsemiseksi selkeyttä-
mällä käsitteet ja perusperiaatteet samanlaisik-
si, joita käytetään elintarvikkeista peräisin ole-
vien riskien arvioinnissa. STTV osallistui vedes-
tä peräisin olevien terveyshaittojen hallintaan 
kouluttamalla ja ohjaamalla terveydensuojeluvi-
ranomaisia, alan opiskelijoita, tutkimuslaborato-
rioita ja vesilaitosten henkilökuntaa. Omaa asi-
antuntemustaan virasto pitää yllä osallistumalla 
työryhmiin, seuraamalla talous- ja uimavesien 
turvallisuuteen liittyvää kansainvälistä tutkimus- 
ja kehitystoimintaa sekä julkaisemalla kansain-
välisesti kiinnostavista aiheista artikkeleita ul-
komaisissa lehdissä. 
 
EU:n sivutuoteasetuksen (Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisra-
vinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivu-
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tuotteiden terveyssäännöistä, EY N:o 1774/2002) 
toimeenpanemiseksi on valmisteltu ohjetta val-
vontaviranomaisille ja kaupan alan toimijoille 
yhteistyössä Elintarviketurvallisuusviraston 
kanssa. Ohjetta ei ole voitu EU-lainsäädännön 
tarkistamisen takia saattaa valmiiksi.  
 
Ympäristöministeriön toimikaudelle 16.5.2005 – 
31.12.2006 asettama asiantuntijatyöryhmä on 
valmistellut II valtakunnallista jätesuunnitelmaa 

(VALTSU). VALTSU:n läpileikkaavat päämäärät 
ovat tuotannon ja kulutuksen materiaalitehok-
kuus, kierrätyksen tehostaminen, vaarallisten 
aineiden hallinta, jätehuollon ilmastovaikutuk-
set, jätteiden käsittelyn terveys- ja ympäristö-
haitat, jätehuollon organisointi ja jäteosaami-
nen. STTV on osallistunut erityisesti terveys- ja 
ympäristöhaittoja käsittelevän osion valmiste-
luun. 
 

 
 
Kaavio 3: Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmat ja -suunnitelmat 
 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN  
VALVONTAOHJELMA 

Elintarviketurvallisuusvirasto + Kuluttajavirasto + STTV 

 

 

TOIMIALAKOHTAISET VALTAKUNNALLISET VALVONTAOHJELMAT 

Elintarvike-
valvonta-
ohjelma 

Eläintauti- ja 
hyvinvointi-
valvonta-
ohjelma 

Kemikaalilain 
valvonta-
ohjelma 

Terveyden-
suojelun 
valvonta-
ohjelma 

Tuoteturvalli-
suuden  

valvonta-
ohjelma 

Tupakkalain 
valvonta-
ohjelma 

Evira Evira STTV STTV KUV STTV 
 
 
 

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 
 
 
 
YTAKE-hanke 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös elintarvikeval-
vonnan kehittämisestä vuodelta 2003 koskee 
koko ympäristöterveydenhuollon kehittämistä 
kunnissa mm. siten, että silloisista kunnallista 
yksiköistä muodostetaan 50-85 seudullista val-
vontayksikköä. Ennen tätä oli käynnistynyt 
STM:n ja maa- ja metsätalousministeriön ra-
hoittama ympäristöterveydenhuollon alueellisen 
yhteistoiminnan kehittämisen kokeilu, johon 
vuonna 2006 osallistui yhteensä 30 kokeilualu-
etta, joissa mukana 222 kuntaa ja noin 2,6 mil-
joonaa asukasta. Vuoden aikana hankkeeseen 
otettiin kaksi uutta aluetta. Vuoden 2006 alussa 
kokeilun pohjalta syntyneitä uusia seudullisia 
yksikköjä oli 12 (joissa 66 kuntaa) ja kaksi alu-
etta (joissa 15 kuntaa) aloittaa 1.1.2007 (kart-
ta). Merkittävää on myös ympäristönsuojelun 
mukaantulo useimmissa hankkeissa. 
 

Taulukko 2: Ympäristöterveydenhuollon yksiköt 
Suomessa vuosina 2003- 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
YTH- 
yksiköt 277 275 240 223 192* 

 
* lääninhallitusten arvio 
 
Ympäristöterveydenhuollon yksiköiden määrän 
vähenemästä vastaa suurimalta osin YTAKE- 
hanke ja sen pohjalta muodostuneet uudet 
seudulliset valvontayksiköt (YTAKE-
hankkeessa 2004-2006 yksiköiden vähenemä 
oli 36 valvontayksikköä). 
 
Taulukon ennuste perustuu keskusvirastojen 
(STTV, Kuluttajavirasto ja Elintarviketurvalli-
suusvirasto) yhdessä lääninhallitusten kanssa 
toistamaan selvitykseen ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminnan kehitysnäkymistä lää-
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ninhallitusten vuoden 2006 alkupuolen arvioin. 
Lääninhallitukset ovat myös esittäneet näke-
myksensä tarkoituksenmukaisista ympäristöter-
veydenhuollon yksiköistä lääneissä sekä esittä-
neet toimintatapojaan seudullisen yhteistyön 
edistämiseksi alueellaan. 

Hankkeen toisen vaiheen toteutumasta on laa-
dittu Suomen Kuntaliiton raportti ”Kokeilusta 
seudullisiin yksiköihin. Ympäristöterveydenhuol-
lon alueellisen yhteistoimintakokeilun (YTAKE) 
II vaiheen arviointi”. 

 
 
 

 
 
Kaavio 4: YTAKE-hankkeen tilanne 31.12.2006 ja lääninhallitusten näkemys ympäristöterveyden-
huollon tarkoituksenmukaisista yksiköistä 
 
 
Terveydensuojelulain 4. luvun ilmoituksen-
varaisen toiminnan ohjeistus 
 
Ilmoitusmenettelyn kehittämiseksi STTV selvitti 
yhteistyössä Oulun lääninhallituksen kanssa 
erityisesti sosiaalialan laitosten ja palvelujen 
osalta ilmoituksenvaraisuutta. Yhteistyöryh-
mässä sekä ympäristöterveydenhuollon kohde-
tietojärjestelmähankkeen (KUTI/YHTI) yhtey-
dessä laadittiin ilmoituksenvaraisen toiminnan 
osalta sosiaalialan laitosten (terveydensuojelu-
lainsäädännön mukainen) tarkennettu kohde-

tyypitys ja linjattiin ilmoitusten käsittelyn toimin-
tatavat. Kunnille annettavien ohjeiden laadinta 
on käynnissä ja STTV antaa ne keväällä 2007. 
Ohjeistuksen valmistelua on viivästyttänyt sen 
kytkeminen käynnistyneeseen majoitustoimin-
taa koskevaan erillisen ohjeen valmisteluun, 
sillä eräät sosiaalipalveluihin liittyvät asumis-
palvelut ja majoitustoiminnat vaativat tarken-
nusta sekä terveydensuojelulain että majoitus- 
ja ravitsemistoiminnasta annettujen säädösten 
osalta. 
 

 

 18



 
 

1.2.9 Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan kehittäminen ja  
toimiva geenitekniikan rekisteri 
 
Tulossopimuksessa asetettuna tavoitteena on edistää geenitekniikan turvallista käyttöä ja osallistua 

ihmisen terveyden ja ympäristön suojeluun valvomalla muuntogeenisten organismien käyttöä.  
Keskeisimpänä tavoitteena on geenitekniikkalain mukaisen tarkastustoiminnan säännöllisyys ja 

systemaattisuus siten, että kaikki geenitekniikan lautakunnalle tehdyt suljetun käytön ilmoitukset ja 
hakemukset on tarkastettu käytön luokan mukaan määräytyvien aikojen kuluessa. 

 
 
Säännöllisen ja systemaattisen valvonnan to-
teuttamiseksi STTV vahvisti geenitekniikan 
valvontasuunnitelman. Lähtökohtana suunni-
telmassa oli vanhimpien suljetun käytön ilmoi-
tusten tarkastaminen. Tarkastusten lisäksi 
STTV valvoi ilmoitusten ajantasaisuutta myös 
kirjallisella menettelyllä. 
 
Geenitekniikan rekisteri on geenitekniikan lau-
takunnan ja valvontaviranomaisten yhteisessä 
käytössä ja STTV toimii sen ylläpitäjänä. Koska 
geenitekniikan rekisteri on valvonnan keskeinen 
työkalu ja sen toimivuus sekä ajantasaisuus 
ovat suunnitelmallisen valvontatoiminnan pe-
rusta, on rekisterin kehittäminen vastaamaan 
valvonnan tarpeita ja edistämään viranomais-
työskentelyn sujuvuutta keskeinen valvonnan 
kehittämiseen liittyvä tehtävä. Rekisterin kehit-
tämistä varten tammikuussa 2005 perustettu 
STTV:n johdolla toimiva geenitekniikan rekiste-
rin ylläpitotyöryhmä kokoontui vuoden aikana 

kuusi kertaa ja se keskittyi työssään rekisteris-
sä ilmenneiden virheiden korjaamiseen ja käyt-
töön otetun rekisterin kehittämiseen.  
 
Tarkastustoiminnan tehostamiseksi aloitettiin 
STTV:ssä valmistellun uuden tarkastuspöytäkir-
japohjan tietotekniset sovellukset. Työssä otet-
tiin huomioon mm. uudistuneen geenitekniikka-
lain ja vuonna 2005 voimaan tulleen sosiaali- ja 
terveysministeriön tarkastusasetuksen vaati-
mukset sekä käytännön tarkastustoiminnassa 
havaitut seikat. 
 
Seurantaindikaattoreina ovat tarkastusten mää-
rä ja kattavuus, rekisterin toimivuus ja rekisteri-
tietojen ajantasaisuus, joista esitetään tiedot 
luvussa 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta / 1.4.7 
Elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 
varmistaminen / suoritteiden määrät ja aikaan-
saadut julkishyödykkeet (s. 57, taulukko 39). 
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus  
 
 
STTV:n toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuut-
ta sekä maksullisen toiminnan kannattavuutta 
tarkastellaan jäljempänä tulosalueittain.  
 
Taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja on 
käytössä suhteellisen vähän, koska suurin osa 
STTV:n mitattavista suoritteista on maksullisia 
julkisoikeudellisia suoritteita, joille on määritelty 
yksikköhinnat maksuasetuksessa (sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus STTV:n maksullisista 
suoritteista 1229/2004, 1.1.2007 alkaen 
1395/2006). Yksikköhintojen oikeellisuutta arvi-
oidaan kustannusvastaavuuden kautta. Niillä 
tulosalueilla, joilla ei valmistu mitattavia suorit-
teita, taloudellisuutta on tarkasteltu esittämällä 
tulosalueen kokonaiskustannukset ja henkilö-
työvuodet. 
 
Tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja on esitetty 
niille suoriteryhmille, joissa valmistuu riittävä 
määrä keskenään samankaltaisia suoritteita. 
Tuottavuuden tarkastelu tunnuslukujen avulla ei 
ole kovin tarkoituksenmukaista silloin, kun suo-
ritteiden vaatima työmäärä vaihtelee suuresti ja 
niiden vuotuinen lukumäärä on niin vähäinen, 
etteivät työmäärän erot tasoitu toimintavuoden 
aikana. Tällaisia tekijöitä on havaittavissa mm. 
alkoholijuomien valmistuslupia ja kemikaalihal-
linnon biosidi- ja torjunta-ainelausuntoja koske-
vien tunnuslukujen kohdalla. Sen sijaan kemi-
kaali-ilmoitusten käsittelyn, alkoholijuomien 
tukkumyynti- ja käyttölupien sekä geenitekniik-
kalain mukaisten tarkastusten kohdalla suorit-
teiden volyymi ja tasalaatuisuus ja sen kautta 
tunnuslukujen vertailukelpoisuus toteutuu pa-
remmin. Kokonaisuudessaan tuottavuus ei 
olennaisesti muuttunut edellisestä vuodesta. 
Tulosaluekohtaisia muutoksia käsitellään jäl-
jempänä erikseen. 
 
Kustannusvastaavuuden osalta päästiin lä-
helle viraston tavoitteen toteutumista. Kustan-
nusvastaavuus parani edellisestä vuodesta 
merkittävästi (18 %-yksikköä). Kaikkien maksul-
listen julkisoikeudellisten suoritteiden kustan-
nusvastaavuus oli yhteensä 95 % ja alijäämä 
107 000 euroa. Kustannusvastaavuus toteutui 
hyvin kemikaalihallinnon suoritteiden ja alkoho-

lihallinnon valvontamaksujen osalta, sen sijaan 
alkoholihallinnon lupasuoritteet ja geenitekniik-
kalain mukaiset tarkastukset olivat edelleen 
selvästi alijäämäisiä. Alijäämäiset toiminta-
alueet käsittävät suhteellisen pienen osan 
STTV:n koko maksullisesta toiminnasta. Tulos-
alueiden kustannusvastaavuutta käsitellään 
tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla. 
 
Viraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltu-
jen suoritteiden tulokertymä oli 11 000 euroa. 
Koska määrä oli huomattavasti alle 100 000 
euron, niistä ei ole laadittu erikseen kustannus-
vastaavuuslaskelmaa. Keskeisimpiä liiketalou-
dellisesti hinnoitelluista suoritteista olivat alko-
holielinkeinorekisterin tietojen luovutus sekä 
alkoholijuomia koskevat sertifikaatit. 
 
Viraston tulokertymä ja kustannusvastaavuus 
heikkenivät olennaisesti vuonna 2005 alkoholi-
hallinnon lupa- ja valvontamaksujen siirtyessä 
lääninhallituksille. Myös kemikaalihallinnon 
kustannusvastaavuuden toteutumisessa on 
ollut ongelmia. Vuonna 2006 STTV antoi sosi-
aali- ja terveysministeriön tilinpäätöskan-
nanotossaan edellyttämän selvityksen kustan-
nusvastaavuuden toteutumisesta virastossa. 
Selvityksessä todettiin useita syitä kustannus-
vastaavuuden ongelmiin. Näitä oli mm. maksu-
asetusten siirtymäsäännöksistä ja pitkistä käsit-
telyajoista johtuva rakenteellinen alijäämäisyys. 
Lisäksi eräät STTV:n oman maksuasetuksen 
sijasta sovellettavista säännöksistä eivät perus-
tu täyden kustannusvastaavuuden periaatteelle 
(mm. valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain 
mukaisten suoritteiden maksullisuudesta 
277/2005). Myös viraston työajanseurannan 
tarkkuutta parannettiin ja henkilöstön kustan-
nustietoisuutta lisättiin koulutuksella. Viraston 
uusi maksuasetus (sosiaali- ja terveysministeri-
ön asetus 1395/2006) valmisteltiin ottaen erityi-
sesti huomioon alijäämäisiksi todettujen suorit-
teiden korotustarpeet. 
 
STTV:n yhteisrahoitteisen toiminnan tulot 
olivat yhteensä 16 000 euroa, minkä vuoksi 
niistä ei ole laadittu erikseen kustannusvastaa-
vuuslaskelmaa. 
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Taulukko 3: STTV:n maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2004-06 
 
 
STTV:n maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 €) 
 
 Tilinpäätös 

2004 
Tilinpäätös 

2005 
Tavoite 
2006 

Tilinpäätös 
2006 

  
TUOTOT  
maksullisen toiminnan tuotot   
 - maksullisen toiminnan myyntituotot* 3 316 1 887 1 874 1 959
 - maksullisen toiminnan muut tuotot 3 6 0 2
tuotot yhteensä 3 319 1 893 1 874 1 961
  
KUSTANNUKSET  
maksullisen toiminnan erilliskustannukset  
 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0
 - henkilöstökustannukset 1 388 1 132 813 898
 - vuokrat 45 47 44 48
 - palvelujen ostot 140 160 191 211
 - muut erilliskustannukset 541 338 274 303
erilliskustannukset yhteensä 2 114 1 677 1 322 1 460
  
KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 205 216 552 501
 36 % 11 % 29 % 26 %
  
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista    
 - tukitoimintojen kustannukset 86 116 77 86
 - poistot 43 24 15 16
 - korot 2 1 1 1
 - muut yhteiskustannukset 800 646 459 507
osuus yhteiskustannuksista yhteensä 931 787 552 609
  
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 045 2 464 1 874 2 069
  
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) 274 -571 0 -107
  
Kustannusvastaavuus-% 109 % 77 % 100 % 95 %
  
     
     
*Vuodelle 2005 kirjattujen vuodelle 2004 kuuluvien myyntituottojen oikaisu otettu huomioon laskelmassa 
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ALKOHOLIN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.3.1 Alkoholihallinnon toiminnan taloudellisuus 
 
 
Keskeisimmät seurattavista alkoholihallinnon 
taloudellisuutta kuvaavista tunnusluvuista ovat 
alkoholitietojärjestelmän (ALLU) kustannukset 
sekä STTV:n ja lääninhallitusten käytön mu-
kaan määräytyvät osuudet. Alkoholijuomien 
anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinnon 
siirtyessä lääninhallituksille 1.1.2005 alkaen 
sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministe-
riö ja valtiovarainministeriö sopivat, että läänin-
hallitusten perimistä nettobudjetoiduista valvon-
tamaksuista tuloutetaan osa (20 % vuonna 

2006) momentille 12.26.99 kattamaan mm. 
lääninhallitusten käyttöä vastaava osuus alko-
holitieto- ja valvontajärjestelmän kustannuksis-
ta. Toisena tunnuslukuna seurataan lääninhalli-
tusten ohjaukseen käytettävän alkoholihallinnon 
verkkopalvelun (ALPO-portaali) kehittämiskus-
tannuksia. ALPO-järjestelmän käyttöönotto 
tapahtuu vuoden 2007 alussa, minkä jälkeen 
virasto siirtyy seuraamaan järjestelmän ylläpito-
kustannuksia.   

 
 
Taulukko 4: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset 
 
 2003 2004 2005 2006 
Alkoholielinkeinorekisteri 
(ALLU) kokonaiskustann. 

    

- STTV 126 000 € 109 000 € 74 000 €  70 500 € 
- Lääninhallitukset 148 000 € 128 000 € 186 200 € 174 100 € 
- Yhteensä 274 000 € 237 000 € 260 200 € 244 600 € 
Alkoholihallinnon verkko-
palvelun (ALPO) 
(erilliskustannukset) 

- 
82 700 € 147 850 € 31 842 € 

 
 
Taulukko 5: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun tunnuslukuja  
ja yksikkökustannukset 
 
 2004 2005 2006 Muutos-% 
Lupien määrä 18 559 18 446 18 031 -2,2 % 
Käsitellyt hallintoasiat (ALLU) 11 385 12 031 11 610 -3,5 % 
Rekisterissä olevat tuotteet 29 656 33 077 36 931 +11,7 % 
Asiakkuudet * ** ** 35 660  
Käyttäjät (STTV ja lääninhallitukset) 71,7 83,4 84,9 +1,8 % 
Alkoholitietojärjestelmä (ALLU)  
kokonaiskustannukset / käyttäjä. 3 305 € 3 120 € 2 881 € -7,7 % 

Alkoholitietojärjestelmä (ALLU)  
kokonaiskustannukset/rekisteröity lupa 12,77 € 14,11 € 13,57 € -3,8 % 

Alkoholitietojärjestelmä (ALLU)  
kokonaiskustannukset / asiakkuus ** ** 6,86 €  

Alkoholitietojärjestelmän (ALLU)  
tuoterekisterin erilliskustannukset / 
rekisterissä oleva tuote 

0,83 € 0,58 € 0,48 € -17,2 % 

Alkoholihallinnon verkkopalvelun  
(ALPO) erilliskustannukset / käyttäjä 
(aluetason ohjaus) 

1 153 € 1 773 € 375 € 
 

 
* henkilöt, yhtiöt ja yhteisöt, joilla on yksi tai useampi ALLU-järjestelmään kirjattu ja sillä hallinnoitu lupa  
** tarkkaa tietoa ei käytettävissä (tiedot säilytetään 5 vuotta luvan lopettamisen jälkeen)  
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1.3.1 Alkoholihallinnon toiminnan tuottavuus 
 
Alkoholihallinnon toiminnan tuottavuutta on 
tarkasteltu vertaamalla käsiteltyjen lupa-
asioiden määrää (sekä uudet luvat että vanho-
jen lupien muutokset) niihin käytettyihin henkilö-
työvuosiin. Vuonna 2004 työajan seuranta on 

ollut osittain arvionvaraista, mikä heikentää 
vertailtavuutta jonkin verran. Vuoteen 2005 
verrattuna tuottavuus parani kokonaisuutena 
arvioiden hieman, mutta heikkeni tukkumyynti-
lupa-asioiden osalta.  

 
 
Taulukko 6: Alkoholihallinnon lupasuoritteiden tuottavuus 
 
 2004 2005 2006 
 kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv
Valmistuslupa-asiat, 
päätöksiä* 25 0,3 83 12 0,2 60 13 0,2 65 

Tukkumyyntilupa-
asiat, päätöksiä* 107 0,7 153 117 0,6 195 121 0,8 151 

Käyttölupa-asiat,  
päätöksiä* 524 0,9 582 504 1,8 280 566 1,7 333 
 
* Uudet luvat ja lupamuutokset 
 
 

1.3.3 Alkoholihallinnon maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
 
 
Alkoholihallinnon suoritteiden kustannusvas-
taavuus pysyi jokseenkin samana kuin edelli-
senä vuonna. Tulokertymä ja kustannusvastaa-
vuus alenivat merkittävästi vuonna 2005, kun 
alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin 
valvontamaksujen periminen siirtyi lääninhalli-
tuksille. Alijäämäisyys aiheutuu alkoholijuomien 
valmistuksen, tukkumyynnin ja teollisen käytön 

lupahallinnosta (alijäämä 196 000 euroa, kus-
tannusvastaavuus 32 %), kun taas STTV:n 
perimien valvontamaksujen kohdalla kustan-
nusvastaavuus toteutuu hyvin (103%). Alijää-
mäisen toiminnan osuus koko alkoholihallinnon 
maksullisesta toiminnasta on kuitenkin suhteel-
lisen pieni: lupahallinto tuottaa vajaat 12 % 
tulokertymästä. 
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Taulukko 7: Alkoholihallinnon suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma 
 
 
Alkoholihallinnon maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) 
 
 Tilinpäätös 

2004 
Tilinpäätös 

2005 
Tilinpäätös 

2006 
   
TUOTOT   
maksullisen toiminnan tuotot   
 - maksullisen toiminnan myyntituotot 2 279 827 788 
 - maksullisen toiminnan muut tuotot 3 6 2 
tuotot yhteensä 2 282 833 790 
   
KUSTANNUKSET   
maksullisen toiminnan erilliskustannukset   
 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 
 - henkilöstökustannukset 816 423 362 
 - vuokrat 0 0 0 
 - palvelujen ostot 66 85 110 
 - muut erilliskustannukset  393 156 146 
erilliskustannukset yhteensä 1 275 664 617 
   
KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 007 169 173 
 44 % 20 % 22 % 
   
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista   
 - tukitoimintojen kustannukset 0 0 0 
 - poistot 29 12 9 
 - korot 1 0 0 
 - muut yhteiskustannukset 618 357 340 
osuus yhteiskustannuksista yhteensä 648 369 350 
   
Kokonaiskustannukset yhteensä 1 923 1 033 967 
   
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) 359 -200 -177 
   
Kustannusvastaavuus-% 119 % 81 % 82 % 
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KEMIKAALIEN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.3.4 Kemikaalihallinnon toiminnan taloudellisuus 
 
 
Kasvinsuojeluaineiden EU-riskinarviointiin käy-
tettiin 0,9 htv ja arvioiden jatkoarviointiin 
0,4 htv. Kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnin 
taloudellisuutta seurataan riskinarvioiden koko-
naiskustannusten avulla. Tämä mahdollistaa 
myös hintatason vertailun EU:n jäsenmaiden 
välillä. STTV laskuttaa riskinarviointiensa kus-
tannukset Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evi-
ra), jonka vastattaviksi Kasvintuotannon tarkas-
tuskeskuksen (KTTK) kanssa kunkin aineen 

arviointityöstä tehdyt sopimukset siirtyivät 
1.3.2006 alkaen. Evira perii toimivaltaisena 
viranomaisena toiminnanharjoittajalta maksun 
koko riskinarvioinnista maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen nojalla.  
 
STTV seuraa myös kansallisten torjunta-aine-
lausuntojen kokonaiskustannuksia ja raportoi 
niistä vuosittain maa- ja metsätalousministeriöl-
le. Niihin käytetty työmäärä oli 2,7 htv. 

 
 
Taulukko 8: Kasvinsuojeluaineiden EU-riskinarvioinnin laskutetut kustannukset (€/riskinarvio) 
 
Tehoaine ja arviointilista Hakemus saapui Arvio valmistui Laskutettu 
malationi (2-lista) 2002 2003 111 591 € 
klopyralidi (2-lista) 2002 2003   53 557 € 
tolyylifluanidi (2-lista) 2002 2003   72 066 € 
flutolaniili (3A-lista) 2003 2005   55 380 €   
buprofetsiini (3A-lista) 2003 2005   59 498 €   
heksytiatsoksi (3A-lista) 2003 2005   58 492 €  
hymeksatsoli (3B-lista) 2005 2006   55 421 € *  
flurprimidoli (3B-lista) 2005 2006   63 688 € * 
kvitsalofoppi-p-etyyli (3B-l) 2005 2006   62 287 € * 
kvitsalofoppi-p-tefuryyli (3B-l) 2005 2006   57 781 € * 
difenakumi (4-lista) 2006 2006     8 058 € * 
Riskinarvioiden keskihinta     64 976 € ** 
 
* Vuonna 2006 valmistuneiden riskinarviointien viimeistelytyöstä voidaan lisälaskuttaa vuonna 2007 
** Keskihinta ilman 4-listan aineen arviointia 
 

1.3.5 Kemikaalihallinnon toiminnan tuottavuus 
 
Kemikaalihallinnon tuottavuutta on tarkasteltu 
vertaamalla valmistuneiden biosidi- ja torjunta-
ainelausuntojen sekä tarkastettujen kemikaali-
ilmoitusten määrää käytettyihin henkilötyövuo-
siin. Tunnusluku on toimiva kemikaali-
ilmoitusten käsittelyn osalta, koska suoritteiden 
määrä on niin suuri, että niiden vaatiman työ-
määrän erot tasoittuvat vuoden aikana. Vuonna 

2006 tuottavuus laski jonkin verran, mikä johtui 
ilmoitusten määrän vähenemisestä ja ruuhkan 
purkautumisesta. Sen sijaan biosidi- ja torjunta-
ainelausuntojen tuottavuuden vertailtavuutta 
heikentää se, että lausuntojen vaatima työmää-
rä vaihtelee suuresti hakemuksen laadun ja 
käsittelyyn tarvittavien lisäselvitysten määrän 
mukaan. 

 
 
Taulukko 9: Kemikaali-ilmoitusten käsittelyn tuottavuus 
 
 2004 

kpl 
2004 
htv 

2004 
kpl/htv 

2005 
kpl 

2005 
htv 

2005 
kpl/htv 

2006 
kpl 

2006 
htv 

2006 
kpl/htv 

Tarkastettuja ilmoituksia 13 685 8,8 1 555 13 694 8,6 1 592 10 564 8,6 1 228 
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Taulukko 10: Biosidi- ja torjunta-ainelausuntojen tuottavuus 
 
 2004 

kpl 
2004 
htv 

2004 
kpl/htv 

2005 
kpl 

2005 
htv 

2005 
kpl/htv

2006 
kpl 

2006 
htv 

2006 
kpl/htv

Kiinnittymisenestoaineet 10 1,2 8,3 3 0,4 7,5 1 0,1 10,0 
Suojauskemikaalit 7 0,7 10,0 7 0,4 17,5 9 0,7 12,9 
Torjunta-aineet 35 2,8 12,5 31 3,0 10,3 29 2,7 10,7 
 
 

1.3.6 Kemikaalihallinnon maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
 
 
STTV:n maksullisten kemikaalitehtävien kus-
tannusvastaavuus on ollut erityisen tarkkailun 
kohteena useita vuosia. Kustannusvastaavuus 
on nettobudjetoitua kemikaalien tuoterekisteriä 
lukuun ottamatta ollut varsin heikko, mutta sen 
kehitys on kuitenkin ollut nousevaa. Vuonna 
2006 tavoite kustannusvastaavuudesta käytän-
nössä saavutettiin myös kemikaalihallinnon 
bruttobudjetoidun toiminnan osalta (99 %, ali-
jäämä 3 000 euroa). Yhteensä kaikkien kemi-
kaalihallinnon maksullisten suoritteiden kustan-
nusvastaavuus oli 110 % (ylijäämä 103 t.€), 
mikä johtui kemikaalien tuoterekisterin ennakoi-
tua suuremmista tuotoista. 
 
Yksi keskeisimpiä syitä kemikaalisuoritteiden 
kustannusvastaavuuden ongelmiin on se, että 
viraston maksuasetuksen siirtymäsäännösten 
mukaan suoritteista peritään maksu asian vireil-
le tullessa voimassa olleen maksuasetuksen 
mukaan. Kun kemikaalisuoritteiden käsittelyajat 
ovat pitkiä, asiat voivat olla vireillä jopa useiden 
vuosien ajan, jolloin perityissä maksuissa on 
kustannusten noususta johtuvaa rakenteellista 
alijäämäisyyttä.  
 
Vuoden aikana valmisteltiin yhteistyössä Suo-
men ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa uusi 
1.1.2007 voimaan tullut STM:n asetus STTV:n 
maksullisista suoritteista (1395/2006), jossa 
tarkistettiin kemikaalihallinnon ja erityisesti bio-

sidien riskinarvioinnin maksuja. Maksuasetuk-
sen uudistamisen vaikutus näkyy vasta viipeellä 
sitä mukaa kuin sen voimaantulon jälkeen vireil-
le tulleita asioita valmistuu. 
 
Kemikaalien tuoterekisterin toiminta oli kustan-
nusvastaavuudeltaan hieman ylijäämäistä 
(115 %). Kemikaali-ilmoitusten maksuja tarkis-
tettiinkin uudessa maksuasetuksessa maltilli-
sesti. Myös kasvinsuojeluaineiden EU-riskin-
arvioinnin osalta kustannusvastaavuus on to-
teutunut hyvin. Sen sijaan biosidien EU-
riskinarviointi oli edelleen alijäämäistä. Pitkien 
käsittelyaikojen sekä maksuasetuksen tarkis-
tuksen vaikutusten vuoksi niiden kustannusvas-
taavuutta tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisuu-
tena pidemmällä aikavälillä. 
 
Olennainen tekijä on myös se, että riskinarvioi-
den ja lausuntojen laadun varmistamiseksi ar-
viointityöhön käytetään enemmän aikaa kuin 
toiminnanharjoittajilta voidaan kohtuudella las-
kuttaa. STTV:n kemikaalisuoritteiden maksut 
perustuvat yhteistyössä SYKE:n ja Eviran 
kanssa valmisteltuihin maksuasetuksiin ja so-
pimuksiin, joissa otetaan huomioon myös mui-
den EU-maiden perimien maksujen taso sekä 
toiminnanharjoittajien toimintaedellytysten nä-
kökulma.  
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Taulukko 11: Kemikaalien tuoterekisterin kustannusvastaavuuslaskelma 
 
 
Nettobudjetoidun kemikaalien tuoterekisterin  
maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) 
 

 
Tilinpäätös 

2004 
Tilinpäätös 

2005 
Tavoite 
2006 

Tilinpäätös 
2006 

  
TUOTOT  
maksullisen toiminnan tuotot  
 - maksullisen toiminnan myyntituotot 689 788 730 792
 - maksullisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 0
tuotot yhteensä 689 788 730 792
  
KUSTANNUKSET  
maksullisen toiminnan erilliskustannukset  
 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0
 - henkilöstökustannukset 335 334 340 339
 - vuokrat 45 47 48 48
 - palvelujen ostot 74 75 125 101
 - muut erilliskustannukset  95 111 109 104
erilliskustannukset yhteensä 550 567 622 592
  
KÄYTTÖJÄÄMÄ 139 221 108 200
 20 % 28 % 15 % 25 %
  
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustan-
nuksista  
 - tukitoimintojen kustannukset 86 116 90 86
 - poistot 5 4 3 3
 - korot 0 0 0 0
 - muut yhteiskustannukset  8 5 15 7
osuus yhteiskustannuksista yhteensä 99 125 108 95
  
Kokonaiskustannukset yhteensä 649 692 730 687
  
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) 40 96 0 105
  
Kustannusvastaavuus-% 106 % 114 % 100 % 115 %
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Taulukko 12: Muun kemikaalihallinnon kustannusvastaavuuslaskelma 
 
 
Kemikaalihallinnon maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) 
ilman nettobudjetoidun kemikaalien tuoterekisterin suoritteita 
 

 
Tilinpäätös 

2004 
Tilinpäätös 

2005 
Tilinpäätös 

2006 
   
TUOTOT   
maksullisen toiminnan tuotot   
 - maksullisen toiminnan myyntituotot 212 394 365 
 - myyntituottojen kohdistuksen oikaisu 2004-05 135 -135 0 
tuotot yhteensä 347 259 365 
   
KUSTANNUKSET   
maksullisen toiminnan erilliskustannukset   
 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 
 - henkilöstökustannukset 236 333 175 
 - vuokrat 0 0 0 
 - palvelujen ostot 0 0 0 
 - muut erilliskustannukset 53 62 46 
erilliskustannukset yhteensä 289 395 222 
   
KÄYTTÖJÄÄMÄ 58 -136 144 
 17 % -53 % 39 % 
   
maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista   
 - tukitoimintojen kustannukset 0 0 0 
 - poistot 8 8 4 
 - korot 0 0 0 
 - muut yhteiskustannukset 175 251 142 
osuus yhteiskustannuksista yhteensä 183 259 146 
   
Kokonaiskustannukset yhteensä 472 654 368 
   
YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) -125 -395 -3 
   
Kustannusvastaavuus-% 73 % 40 % 99 % 
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TUPAKAN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.3.7 Tupakkavalvonnan toiminnan taloudellisuus 
 
Tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemisen 
tulosalueella työskenteli päätoimisesti kaksi 
virkamiestä sekä yksi määräaikainen suunnitte-
lija kahden kuukauden ajan hankerahoituksella. 
Henkilövaihdosten vuoksi tupakkalain noudat-
tamisen valvontaan käytettiin yhteensä kuiten-

kin vain 1,8 henkilötyövuotta. Tulosalueen ko-
konaiskustannukset olivat 192 000 euroa, josta 
5 431 euroa rahoitettiin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön terveyden edistämisen määrärahasta 
momentilta 33.53.50 myöntämällä hankerahoi-
tuksella. 

 
 

1.3.8 Tupakkavalvonnan toiminnan tuottavuus 
 
Tupakkalain noudattamisen valvonta on luon-
teeltaan asiantuntija- ja viranomaisyhteistyötä, 
jossa valmistuu hyvin vähän lukumääräisesti 
mitattavia suoritteita. Suoritteiden vaatima työ-
määrä vaihtelee voimakkaasti asian laadun ja 

sen vaatimien lisäselvitysten määrän mukaan. 
Tämän vuoksi toiminnan tuottavuutta ei ole 
tarkoituksenmukaista mitata tunnuslukujen 
avulla. 

 
 

1.3.9 Tupakkavalvonnan maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
 
STTV:n tupakkavalvonnan ainoat maksulliset 
suoritteet ovat tupakkatuotteen testauslaborato-
rion hyväksyminen tai toisessa EU-jäsen-
valtiossa sijaitsevan testauslaboratorion tun-
nustaminen ilman eri päätöstä hyväksytyksi 
testauslaboratorioksi sekä todistus tupakkatuot-

teen markkinoilla olosta. Niitä kertyi 360 euroa 
vuonna 2006 (170 euroa vuonna 2004 ja 120 
euroa vuonna 2005), joten niiden osalta STTV 
ei laadi erikseen kustannusvastaavuuslaskel-
maa. 
 

 
 

ELINYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 

1.3.10 Tulosalueen toiminnan taloudellisuus 
 
Elinympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 
varmistamisen ehkäisemisen tulosalueella 
työskenteli päätoimisesti kuusi henkilöä sekä 
yksi harjoittelija määräaikaisessa virkasuhtees-
sa kolmen kuukauden ajan. Tulosalueen koko-
naiskustannukset olivat 472 000 euroa, joista 

291 000 euroa kohdistui terveydensuojelulain 
mukaisiin tehtäviin ja 181 000 euroa geenitek-
niikkalain mukaiseen valvontaan. Helsingin 
yliopisto rahoitti 1 189 euroa harjoittelijan palk-
kakustannuksista. 
 

 
 

1.3.11 Tulosalueen toiminnan tuottavuus 
 
Terveydensuojelulain mukaiset tehtävät ovat 
luonteeltaan asiantuntija- ja viranomaisyhteis-
työtä, jossa valmistuu hyvin vähän lukumääräi-
sesti mitattavia suoritteita. Suoritteiden vaatima 
työmäärä vaihtelee voimakkaasti asian laadun 

ja sen vaatimien lisäselvitysten määrän mu-
kaan. Tämän vuoksi toiminnan tuottavuutta ei 
ole tarkoituksenmukaista mitata tunnuslukujen 
avulla. 
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Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan osalta 
tuottavuutta seurataan tehtyjen tarkastusten ja 
niihin käytetyn työajan perusteella. Tarkastus-
toiminnan tuottavuus on olennaisesti kasvanut 
siitä lähtien, kun STTV:stä tuli geenitekniikka-
lain mukainen tarkastusviranomainen syys-
kuussa 2004. Vuosina 2004 ja 2005 tuottavuu-
teen vaikutti olennaisesti suunniteltujen ja tar-

kastustoimintaan todellisuudessa käytettävissä 
olleiden henkilötyöpäivien välinen erotus. Myös 
vuonna 2005 käyttöön otettu ilmoitusten valvon-
ta ns. kirjallisessa menettelyssä on lisännyt 
tuottavuutta. Kirjallisen menettelyn osuus val-
vontatapahtumista oli 12 % vuonna 2005 ja 
25 % vuonna 2006. 

 
Taulukko 13: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus 
 
 2004 

kpl 
2004 
htv 

2004 
kpl/htv 

2005 
kpl 

2005 
htv 

2005 
kpl/htv 

2006 
kpl 

2006 
htv 

2006 
kpl/htv 

Valvontatapahtumat 
(tarkastuskäynnit ja 
kirjallinen menettely) 

4 0,33 12 58 0,88 66 83 0,44 189 

 
 

1.3.12 Tulosalueen maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 
 
Tulosalueen ainoa maksullinen suorite ovat 
geenitekniikkalain mukaiset tarkastukset, joista 
perittävistä maksuista säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella 277/2005. Geenitekniikkalain 
mukaisista tarkastuksista laskutettiin yhteensä 
13 860 euroa (450 euroa vuonna 2004 ja 
13 500 euroa vuonna 2005). Koska määrä on 
vähäinen, niistä ei laadita erikseen kustannus-

vastaavuuslaskelmaa. Kustannusvastaavuu-
teen vaikuttaa muun muassa se, että tarkas-
tusmaksuja koskeva valtioneuvoston asetus ei 
noudata täyden kustannusvastaavuuden peri-
aatetta, vaan osaa tarkastustoiminnan kuluista 
(mm. matkakulut) ei peritä toiminnanharjoittajil-
ta. 
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1.4 Tuotokset ja laadunhallinta 

ALKOHOLIN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.4.1 Alkoholihallinnon suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 
Lupa-asiat 
 
STTV on alkoholijuomien, väkiviinan ja alkoho-
livalmisteiden valmistuksen, tukkumyynnin, 
maahantuonnin ja verottoman käytön lupavi-
ranomainen. Lisäksi STTV:lle kuuluu alkoholi-
juomien myynnin valvonta kansainvälisessä 
liikenteessä olevissa suomalaisissa kulkuneu-
voissa. Lupapäätösten määrää seurataan alko-
holitietojärjestelmän avulla  
 
Tulossopimuksessa on asetettu tavoitteet kes-
keisimpien suoritteiden määrille. Lupapäätösten 
osalta tavoitteet ylitettiin, mutta tarkastusten 
määrässä jäätiin jonkin verran tavoitteesta. 
Alkoholijuomien valmistajien ja tukkumyyjien 

määrä näyttää vakiintuneen. Alkoholijuomien 
tukkukauppaa harjoittavien yritysten toimintaan 
vaikuttaa se, että ravintolamyynnissä ei ole 
merkittävää kasvua ja että ravintolat ostavat 
pieniä määriä ja usein. Tästä johtuen toimin-
nanharjoittajat turvautuvat enenevässä määrin 
agenttitoimintaan eli toimituksia pyritään välit-
tämään ulkomaisilta valmistajilta kotimaan yri-
tyksille. Agenttitoiminta ei edellytä STTV:n lu-
paa. Lisäksi kiinnostus tullin valvomaan ve-
roedustajatoimintaan on kasvanut, mikä on 
näkynyt tullin STTV:lta pyytämien lausuntojen 
määrän lisääntymisenä.  

 
Taulukko 14: Alkoholilupahallintoon liittyviä käsittelylukuja 
 
 2004 2005 Tavoite 

2006 2006 

Uudet luvat 108 141 110 136 
  - valmistusluvat 5 4  2 
  - tukkumyyntiluvat 33 55  49 
  - maahantuontiluvat 1 1  - 
  - käyttöluvat 69 81  85 
Lupamuutokset 549 493 450 564 
  - valmistusluvan muutoksia 20 8  11 
  - tukkumyyntiluvan muutoksia 74 62  72 
  - käyttöluvan muutoksia 455 423  481 
Luvan peruutukset 69 76  81 
  - valmistuslupia peruutettu 2 4  3 
  - tukkumyyntilupia peruutettu 14 9  10 
  - maahantuontilupia peruutettu - -  - 
  - käyttölupia peruutettu 53 63  68 
Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevia päätöksiä - -  29 
Maahantuonti-ilmoitukset 42 28  34 
Verotonta varastoa koskevia päätöksiä 25 34  31 
  - verottoman varaston hyväksyminen 23 20  17 
  - verottoman varaston hyväksymisiä peruutettu 2 14  14 
Tarkastuskäynnit (tuotevalvonta, valmistus, varastointi) 243 249 250 214 
Bioetanolitarkastukset 4 7  7 
Viinialkoholia koskevat sertifikaatit 6 13  13 
Kansainvälisessä liikenteessä olevien suomalaisten  
kulkuneuvojen alkoholimyynnin valvonnan suoritteita 14 18  21 

Sanktioita  77 61 45 58 
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Alkoholipitoisten aineiden laadun ja tuoteturvallisuuden varmistaminen 
 
Päällysmerkintävaatimukset,  
yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat 
 
STTV antoi päällysmerkinnöistä yleisen kaikkia 
juomia koskevat ohjeen sekä erityisohjeet alko-
holipitoisuuden ilmoittamisesta, suomalaisuu-
teen viittaavien merkintöjen käyttämisestä ja 
asiakkaan omalla etiketillä varustetuista tuot-
teista. Lisäksi STTV on antanut eri ohjeen viinin 
EU-lainsäädäntöön perustuvista merkintäsään-
nöistä. Kaikki ohjeet on julkaistu viraston verk-
kosivuilla suomeksi ja ruotsiksi. STTV julkaisi 
verkkosivuillaan uudeksi apuvälineeksi tavalli-
simpia päällysmerkintöjä koskevia kysymyksiä 
vastauksineen. 
 
Elintarvikelain toimeenpano 
 
STTV valmistautui elintarvikelain toimeenpa-
noon kouluttautumalla ja käymällä läpi toimival-
tarajoja yhteistyössä elintarviketurvallisuusvi-
raston (Evira) kanssa. Virasto laati alkoholi-
juomien valmistajille ja tukkumyyjille ohjeet 
elintarvikelain edellyttämän omavalvontasuun-
nitelman laatimiseksi ja omavalvonnan toteut-
tamiseksi. Lisäksi laadittiin tukkumyyjille oma-
valvontasuunnitelman laatimista varten lomake 
ja sekä valmistajille että tukkumyyjille tarkoitettu 
hakemuslomake elintarvikehuoneiston hyväk-
symistä varten. Ohjeet ja lomakkeet julkaistiin 
viraston verkkosivuilla. Elintarvikelain toimeen-
pano oli pääaiheena vuosittaisessa toiminnan-
harjoittajille järjestetyssä informaatiotilaisuu-
dessa.   
 
STTV laati elintarvikelain edellyttämän, viraston 
vastuulla olevaa elintarvikevalvontaa koskevan 
valvontasuunnitelman vuodelle 2007. 
 
STTV ohjasi lääninhallituksia alkoholimyymä-
löiden hyväksynnässä uuden elintarvikelain 
tarkoittamaksi elintarvikehuoneistoksi tavoittee-
na yhtenäiset toimintatavat. Yhteistyökokouksia 
läänien elintarvikevalvonnasta vastaaville jär-
jestettiin neljä. Toimivaltarajoista neuvoteltiin 
Eviran ja läänien alkoholihallintovirkamiesten 
kanssa. STTV laati alkoholimyymälöiden elin-
tarvikehuoneistovalvontaa varten omavalvonta-
ohjeen sekä hakemus- ja tarkastuskertomuslo-
makkeet. STTV:n laatima omavalvontaohje on 
julkaistu myös Alko Oy:n sisäisessä tietover-
kossa. 
 

Analyysit 
 
Alkoholijuomanäytteitä tutkittiin kaikkiaan 269. 
Tutkimuksista useimmat teetettiin Alkoholintar-
kastuslaboratoriossa (ACL). Gluteenimäärityk-
set teetettiin ruotsalaisessa Analycen-
laboratoriossa ja torjunta-ainenäytteet tullilabo-
ratoriossa. Tuotteet täyttivät pääosin niille ase-
tetut vaatimukset. Kuuden tuotteen etiketissä 
ilmoitettu alkoholipitoisuus ei vastannut juomas-
ta määritettyä alkoholipitoisuutta. Kahden tuot-
teen osalta asetettiin myyntikielto ja muiden 
tuotteiden maahantuojille annettiin alkoholipitoi-
suuden ilmoittamisesta ohjaavat kirjeet.   
 
Vuoden merkittävin analyysiprojekti oli alkoholi-
juomien torjunta-ainejäämien tutkiminen. Kaik-
kiaan 70 viiniä tutkittiin laajennetulla monijää-
mämäärityksellä, joka havaitsee yli 200 vie-
rasainetta. Jäämiä esiintyi yhteensä 43 näyt-
teessä (61 % näytteistä). Tutkituista luomuvii-
neistä torjunta-ainejäämiä ei löytynyt.  
 
Vierasaineseurannassa olivat edelleen home-
toksiinit kuten okratoksiini. Likööreistä ja juo-
masekoituksista tutkittiin propyleeniglykoli, 
bentsyylialkoholi ja isopropanoli.  
 
STTV kehitti Alkoholintarkastuslaboratorion 
kanssa edelleen käymisaineindikaattorien to-
teamismenetelmiä ja ns. sormenjälkitutkimusta, 
jonka tuloksia annettiin myös EU:n valmisteve-
rokomitean Suomen edustajien käyttöön tuote-
ryhmittelyasioissa hyödynnettäviksi. Virasto 
osallistui alkoholin alkuperän tunnistamista 
helpottavan isotooppimenetelmän kehittämi-
seen yhteistyössä ACL:n, Helsingin yliopiston, 
tullin ja kotimaisen valmistajan kanssa.  
 
Viranomaisyhteistyö ja  
kansainvälinen toiminta 
 
STTV vaikutti kauppa- ja teollisuusministeriön 
yhteydessä toimivassa elintarvikeneuvottelu-
kunnassa aromeja, lisäaineita, kontaminantteja, 
pakkausmerkintöjä ja elintarvikevalvontaa kos-
kevien kansallisten, EU- ja Codex Alimentarius 
-säädösten valmisteluun.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön kanssa jatkui 
yhteistyö luomu-, nimisuoja- ja muissa alkoho-
liin liittyvissä asioissa.  
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Yhteistyötä Eviran kanssa tehostettiin EU:n 
terveysväite- ja täydennysasetuksen toimeen-
panoa koskevissa kysymyksissä sekä energia-
juoma- ja torjunta-ainevalvonnassa. 
 

Kansainvälisessä yhteistyössä ajankohtaisia 
olivat erityisesti alkoholin denaturoiminen, viini-
analyysimenetelmät, viinialkoholin valvonta ja 
uuden elintarvikelain edellyttämät tehtävät. 

 
 
Taulukko 15: Alkoholipitoisten aineiden laatuun ja tuoteturvallisuuteen liittyviä tunnuslukuja 
 
 2004 2005 2006 
Tuotteiden määrä 29 656 33 077 36 931 
Toimitettujen tuotteiden määrä 15 591 15 112 16 625 
Uusien tuotteiden määrä 4 124 3 626 4 209 
Tuoterekisteripäivitykset 6 419 6 941 7 229 
Sertifikaatit 29 31 52 
Ohjaavat toimenpiteet 192 269 302 
Annetut lausunnot 24 6 36 
Havaitut rikkomukset ja puutteellisuudet 9 6 6 
Puutteellisuuksien osuus 5 % 2 % 2 % 
Vastaanotettuja RASFF-ilmoituksia/ ilmoitus valmistajille  10/1 9/1 
Yrityksiä luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa  10 22 
 
 
Taulukko 16: Markkinavalvontanäytteet tuoteryhmittäin 
 
 

2004 2005 2006 

Näytteiden määrä yhteensä 192 267 302 
Olut 49 114 49 
Siiderit 21 14 51 
Muut hedelmäviinit 14 13 5 
Viinit 20 27 80 
Tislatut juomat 33 28 54 
Juomasekoitukset 51 33 29 
Muu 4  1 
Etyylialkoholi  38 33 
 
 
Alkoholimainonta-asioiden käsittely 
 
STTV osallistui toimintavuonna aktiivisesti mai-
nontaa koskevien säädösmuutosten valmiste-
luun. Alkoholilakiin valmisteltiin hallituksen al-
koholipoliittisten linjausten mukaisesti määräyk-
set alkoholin terveysvaaroja koskevista varoi-
tusmerkinnöistä, alkoholin hinnoittelusta sekä 
tv- ja elokuvateatterimainonnasta (HE 232/2006 
vp). Eduskunta hyväksyi lainmuutoksen 
20.2.2007. 
  
STTV valvoo väkevien alkoholijuomien mainon-
takieltoa sekä mietojen alkoholijuomien alkoho-
limainontaa ja ohjaa lääninhallitusten alueellista 
mainonnan valvontaa. Mainonnan valvonnassa 

painopiste toimintavuonna oli nuoriin ja lapsiin 
kohdistuvassa markkinoinnissa. Myös internet-
mainonnan valvontaan kiinnitettiin erityistä 
huomiota. 
 
Lisäksi mainonnan valvonnassa ohjattiin toi-
minnanharjoittajia puhelimitse tai sähköpostitse 
25 mainosrikkomustapauksessa, joissa virheel-
liseksi katsottu mainonta lopetettiin STTV:n 
yhteydenoton ja ohjauksen jälkeen. 
 
Mainonnan valvonta-asioissa käynnistyi vuoden 
2005 loppupäivinä sovellettavaksi tulleen EU:n 
kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä anne-
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tun asetuksen 2006/2004 tarkoittama viran-
omaisyhteistyö. Vuoden 2006 lopussa otettiin 
käyttöön asetuksen määrittelemä sähköinen 
yhteistyöverkosto, jonka avulla jäsenmaat voi-
vat vaihtaa tietoja ja esittää toimenpidepyyntöjä 
kuluttajien etuja suojaavan lainsäädännön rik-

komuksista. Jokaisesta jäsenmaasta verkos-
toon kuuluu yhteysvirasto (Suomessa Kulutta-
javirasto) sekä toimivaltaiset viranomaiset, jol-
lainen STTV on. 
 

 
Taulukko 17: Alkoholimainonta-asioiden käsittely STTV:ssä 
 
 2004 2005 Tavoite 

2006 2006 

Mainonnan kieltopäätös (AlkoL 49 §) 4 1  2 
Hyväksyntä ammattijulkaisuksi (AlkoL 33,4 §) 2 2  2 
Kirjallinen huomautus  0 5  2 
Kirjallinen ohje (AlkoL 48 §) 10 10  18 
Kirjallinen vastaus kysymykseen 73 69  29 
Toimenpiteitä yhteensä 89 87 50 53 
 
 
Nuorten alkoholinkäytön ehkäiseminen 
 
Alkoholilain säännökset edellyttävät lupaviran-
omaisen harkintaa sellaisissa tapauksissa, jois-
sa anniskelulupaa on haettu pääosin lasten tai 
nuorten tilojen yhteyteen tai jos elinkeinotoi-
minnan on katsottava kohdistuvan pääosin 
lapsiin ja nuoriin. Lain tarkoituksen mukaisesti 
on perusteltua edistää lasten, nuorten ja heidän 
vanhempiensa terveyttä ja yhdessäolon mah-
dollisuuksia.  
 
STTV on ohjannut Alkoholihallinnon valtakun-
nallisella toimintasuunnitelmalla (aValtsu) alu-
eellisia lupaviranomaisia alkoholilainsäädännön 
järjestelmälliseen ja yhdenmukaiseen ratkaisu-
käytäntöön. Erityisesti on korostettu alkoholit-
toman vaihtoehdon huomioivia lupa- ja sank-
tiolinjauksia lasten, nuorten ja perheiden tiloja 

ja tapahtumia koskevissa ratkaisuissa. Nuorille 
ja päihtyneille myyntiä ja anniskelua koskevien 
säännösten noudattamisen valvontaa seura-
taan tehostetusti. STTV:n kehittämällä, alkoho-
lielinkeinorekisteriin integroidulla tietojärjestel-
mällä poliisiviranomaisten valvontatieto voidaan 
välittää sähköisesti ja tosiaikaisesti lääninhalli-
tuksien lupaviranomaisille. Lääninhallituksia ja 
poliisia on ohjattu lisäämään nuorten alkoholi-
käytön ehkäisemiseksi tehtäviä tarkastuskäyn-
tejä.  
 
Seurantaindikaattorina ikärajarikkomuksissa on 
käytetty valvonnassa havaittujen rikkomusten 
määrää suhteessa tarkastusten määrään.  
 

 
Taulukko 18: Ikärajarikkomukset lääninhallitusten tekemissä anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen 
tarkastuksissa 
 

 
 
Vuosien 2005 ja 2006 tiedot on tarkistettu lääninhallitusten  
14.2.2007 STTV:lle toimittamista toimintakertomustiedoista 
 
 
 
 
 

 2004 2005 2006 
Tarkastuksia 3 500 5 853 6 146 
Hallinnon havaitsemat 
rikkomukset ikäraja-
valvonnassa 

70 41 40 

Rikkomuksia suhteessa 
tarkastuksiin, % 2,0 0,7 0,6 
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Taulukko 19: Seuraamukset ikärajarikkomustapauksissa 2005-06 
 

 Anniskelu Vähittäismyynti 

Lääni 
Määrä- 
aikainen 
peruutus 

Varoitus 
Määrä- 
aikainen 
peruutus 

Varoitus 
Sanktiot 
yhteensä 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Etelä-
Suomi 

16 12 4 1 5 1 1 3 26 17 

Länsi-
Suomi 

5 6 1  5 1 0 2 11 9 

Itä-Suomi 0 9 0 1 1 2 0 0 1 12 
Oulu 1 1 1 0 1 1 0 0 3 2 
Lappi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yhteensä 22 28 6 2 12 5 1 5 41 40 
 
 
STTV rajoitti tuotevalvonnan keinoin nuorille 
suunnattujen tuotteiden myyntiä ja markkinoille 
tuloa. Virasto vaikutti yrityksille antamillaan 
lausunnoilla ja ohjeilla siihen, että markkinoille 
ei tullut heikoille kuluttajaryhmille tarkoitettuja 
uudentyyppisiä tuotteita, kuten tuubissa myytä-
viä alkoholijuomia ja hamppuolutta. STTV pyysi 
Kansanterveyslaitokselta uuden asiantuntija-
lausunnon alkoholipitoisten energiajuomien 
vaikutuksista ja ilmaisi lausunnon perusteella 
kielteisen kantansa juomien hyväksyttävyydes-

tä verkkosivuillaan. Alkoholipitoisten energia-
juomien markkinoille tuloa ei kuitenkaan kaikilta 
osin pystytty estämään. Alkoholijuomien ravit-
semuksellisesta täydentämisestä ja energia-
juomien markkinoinnin rajoittamisesta neuvotel-
tiin elintarvikkeiden täydentämisen valvonnasta 
vastaavan Elintarviketurvallisuusviraston kans-
sa. Näiden tuotteiden päällysmerkintöjen ja 
koostumuksen lainmukaisuutta seurattiin mark-
kinavalvontanäyttein. 
 

 
 
Taulukko 20: Nuorille suunnattuihin alkoholituotteisiin kohdistunut tuotevalvonta 
 
 2004 2005 2006 
Tarkastuksia 24 30 22 
Havaittuja rikkomuksia 4 6 3 
Rikkomuksia suhteessa tarkastuksiin 17 % 20 % 14 % 
 
 
Alkoholielinkeinojen harjoittajien vastuullisen toiminnan varmistaminen 
 
Alkoholilainsäädännön toimeenpanon alueella 
viraston tehtävät ovat olennaisesti muuttuneet 
yksittäisistä anniskelun- ja vähittäismyynnin 
lupa-asioista aluehallinnon ohjaustehtäviin ja 
valtakunnallisiin valvonta-, suunnittelu- ja seu-
rantatehtäviin. Hajautetussa hallintomallissa 
korostuu keskitetyn ohjauksen tärkeys. Virasto 
on pyrkinyt varmistamaan hallinnon ohjauksen 
sekä alkoholihallinnon ja muiden viranomaisten 
valvontayhteistyön ja toimivuuden Alkoholihal-
linnon valtakunnalliseen toimintasuunnitelmaan 
(aValtsu) kirjatuilla toimintalinjauksilla yhden-
mukaisesta tavoitteenasettelusta ja tulossopi-
musten yhteensovittamisesta. Suunnitelma 
painottaa selkeää työnjakoa eri hallinnonalojen 

välillä sekä vakiinnuttaa parhaita käytäntöjä 
alkoholihallinnon prosesseihin ja rakenteisiin.   
 
Virasto vastaa edelleen alkoholijuomien valmis-
tuksen, väkiviinan ja alkoholivalmisteiden val-
mistuksen, tukkumyynnin, maahantuonnin, 
verottoman käytön sekä väkiviinan maahan-
tuonnin valvonnasta ja lupahallinnosta. Biopolt-
toaineisiin siirtyminen on lisännyt alkoholin val-
mistuksen ja käytön valvontatehtäviä. Alkoholin 
tuotevalvonnalla STTV varmistaa, että kansalli-
silla markkinoilla olevat tuotteet ovat laillisesti 
valmistettuja tai maahantuotuja ja että ne vas-
taavat koostumukseltaan, laadultaan ja pääl-
lysmerkinnöiltään lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. Elintarvikelainsäädännön uudis-
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taminen ja kuluttajansuojasäännökset edellyttä-
vät elintarvikkeeksi määriteltyjen alkoholijuomi-
en tuoteturvallisuuden valvonnan ja ohjauksen 
lisäämistä. 
 
STTV jatkoi toimintavuonna tukku- ja valmistus-
luvanhaltijoiden toiminnan luotettavuusvalvon-
taa. Merkittävää yhteistyötä luotettavuusval-
vonnassa tehtiin tullihallinnon kanssa. Erityis-
huomiota kiinnitettiin luvanhaltijoiden harjoitta-

maan agenttitoimintaan sekä mahdollisiin yri-
tyksille ja yksityishenkilöille tarjottaviin muihin 
alkoholijuomien maahantuonnin palvelujärjeste-
lyihin. Lisäksi STTV esti ohjauksellaan vähit-
täiskaupassa alkoholijuomien maahantuonti- ja 
myyntijärjestelyn, jolla tietoverkon kautta tilatta-
via alkoholijuomia oli tarkoitus tarjota kaupan 
kuluttajille. Aiottu järjestely katsottiin alkoholi-
laissa rangaistavaksi säädetyksi alkoholijuomi-
en välittämiseksi. 

 
 
Taulukko 21: Alkoholielinkeinonharjoittajien vastuullisen toiminnan varmistamisen tunnuslukuja  
(valmistus, tukkumyynti ja käyttö) 
 

 2004 2005 2006 

Toimitustietojen rivimäärä 11 874 020 12 156 519 12 549 311 
Tullihallitukselle annetut lausunnot 44 31 47 
Muille viranomaisille annetut lausunnot 8 12 12 
Tarkastusten määrä 243 249 214 
Havaittujen rikkomusten määrä 77 61 58 
Rikkomuksia suhteessa tarkastuksiin 31 % 24 % 27 % 
Tarkastuskohteiden määrä 2 743 2 770 2 786 
Tarkastuksia suhteessa tarkastuskohteisiin 9 % 9 % 8 % 
 
 
 
Keskusviraston ohjaus lääninhallituksille ja 
alkoholihallinnon yhteistyö 
 
STTV ohjaa valtakunnallisena asiantuntijaor-
ganisaationa lääninhallituksien alkoholilupahal-
lintoa ja alkoholilain mukaista valvontaa. Lisäksi 
virastolle kuuluu alkoholihallinnon tieto- ja vies-
tintäpalveluiden tuottaminen. Lääninhallituksille 
annettavan ohjauksen tavoitteena on alkoholi-
lain 1 §:n mukaisen toiminnan tehostaminen ja 
lain yhdenmukainen soveltaminen koko maas-
sa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön ja STTV:n vuo-
den 2006 tulossopimuksen mukaan STTV:n tuli 
huolehtia alkoholihallinnon eri keinojen ja kei-
noyhdistelmien hyödyntämisestä parhaalla 
mahdollisella tavalla laatimalla valtakunnallinen 
valvontaa ja lupahallintoa koskeva suunnitelma. 
Toimintavuonna valmistellussa ja hyväksytyssä 
Alkoholihallinnon valtakunnallisessa toiminta-
suunnitelmassa (aValtsu) on hallinnonalan tu-
lossopimusten linjausten perusteella kuvattu 
alkoholivalvonnan painopistealueet ja valvonta-
keinot sekä priorisoitu alkoholihallinnon toimin-
tamallit. Suunnitelmalla alkoholihallinnon kes-
kusvirasto ja lääninhallituksien sosiaali- ja ter-
veysosastot dokumentoivat hyväksymänsä 

linjaukset alkoholilainsäädännön järjestelmälli-
seen ja yhdenmukaiseen täytäntöönpanoon 
sekä hallinnon toimintojen seurantametodit. 
 
Alkoholivalvonnan vaikutusmahdollisuuksia on 
suunnattu ja toimintamalleja kehitetty nuorten 
alkoholikäyttäytymisen valvonnan ohella erityi-
sesti päihtyneille anniskelun vähentämiseen. 
Viranomaisvalvonnan ja elinkeinonharjoittajien 
omavalvonnan toimintamalleissa painotetaan 
päihtyneille myynnin ja anniskelun kontrollointia 
ja ehkäisemistä. Viranomaisvalvontaa suunna-
taan kulutuskäyttäytymisen riskinarvioinnin 
perusteella ongelmallisiin kohteisiin. Päihtyneil-
le anniskelun sanktiokäytäntö on annetun ohja-
uksen perusteella toimintavuonna tiukentunut 
siten, että lääninhallitukset ovat suullisten huo-
mautusten sijasta antaneet luvanhaltijoille 
enemmän kirjallisia huomautuksia ja varoituk-
sia. Valvonnassa on kiinnitetty huomiota myös 
vastaavan hoitajan lakisääteisten tehtävien 
täytäntöönpanoon. Elinkeinonharjoittajien oma-
valvontatoimenpiteitä on lisätty informaatio-
ohjauksen keinoin sekä luvanhaltijoille annetul-
la koulutuksella. Lisäksi lupaviranomaisia on 
ohjattu omavalvonta-asiakirjojen ja omavalvon-
nan toimenpiteiden valvontaan tarkastuskäyn-
neillä.  
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Ohjauksen vakiintuneita metodeja ovat STTV:n 
alkoholihallinnon johdon ja lääninhallitusten 
sosiaali- ja terveysosastojen osastopäälliköiden 
ja neuvosten sekä alkoholihallinnon yhteistyö- 
ja ohjausryhmän kokoontumiset, joissa seura-
taan lupahallinnon ja valvonnan yhdenmukai-
suutta sekä kehitetään toimintatapoja ja yhteis-
työtä. STTV järjesti perinteiseen tapaan myös 
Alkoholihallinnon neuvottelupäivät 24.-
25.10.2006. Tiedot näistä ohjaus- ja yhteistyö-
tapaamisista sisältyvät taulukossa 27 esitettyi-
hin tuotoksiin ja julkishyödykkeisiin. 
 
Alkoholielinkeinoalojen neuvotteluryhmät 
 
STTV:n yhteistyöfoorumeina ja ohjauksen väli-
neinä ovat sen perustamat toimialan neuvotte-
luelimet: Anniskeluasiain neuvotteluryhmä 
(ANE), Vähittäismyynnin neuvotteluryhmä (VÄ-
NE) ja Alkoholijuomien tuotevalvonnan neuvot-
teluryhmä (ATE), joissa lupaviranomaisten li-
säksi elinkeinoalan etujärjestöt ovat edustettui-
na.  
 
Uutena neuvotteluelimenä aloitti viraston ylijoh-
tajan 19.12.2006 asettama Pääkaupunkiseudun 
alkoholihallinnon neuvotteluryhmä PAN, jossa 
ovat edustettuina lupa- ja poliisiviranomaisten 
lisäksi Etelä-Suomen lääninhallituksen ehkäi-
sevä päihdetyö, Espoon, Helsingin ja Vantaan 
kaupungit sekä elinkeinoalan etujärjestöt. Sen 
lähtökohtana on alkoholihallinnon toimintojen ja 
poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön kehit-
täminen pääkaupunkiseudun väestön hyvin-
voinnin edistämiseksi. Neuvotteluryhmä koor-
dinoi yhteistyötä ja hyödyntää alkoholihallinnon 
lupaviranomaisten, ehkäisevän päihdetyön, 
poliisihallinnon, kuntien sekä luvanvaraisten 
elinkeinojen piirissä vaikuttavien etujärjestöjen 
osaamista alkoholihaittojen kartoittamisessa ja 
ehkäisemisessä. Lisäksi ryhmän yhtenä tavoit-
teena on tuottaa kansalliseen käyttöön toimin-
tamalli alkoholijuomien saatavuuden ja kulutuk-
sen sekä niistä aiheutuvien haittojen alueelli-
seen seurantaan ja tiedon välittämiseen lupavi-
ranomaisille 
 
STTV toteutti osaltaan julkaisemillaan ohjeilla 
alkoholiohjelman tavoitetta lainsäädännön täy-
täntöönpanon tehostamisesta. Virasto antoi 
lääninhallituksille 21.12.2006 alkoholijuomien 
anniskeluajan jatkamisesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (1208/2002) soveltamista 
koskevan ohjeen, jonka tarkoituksena on turva-
ta anniskelun jatkoaikasäännösten yhdenmu-
kainen soveltaminen koko maassa. STTV jul-

kaisi toimintavuonna myös ohjeen alkoholi-
juomien vähittäismyynnistä elintarvikeliikkeissä. 
Se sisältää tulkintoja alkoholijuomien myyntiä 
koskeviin säännöksiin. Lisäksi STTV:n asian-
tuntija luennoi toimintavuonna erikseen alkoho-
lijuomien vähittäismyynnistä Alko Oy:n vähit-
täismyynnistä vastaaville päälliköille sekä Kios-
kiliitto ry:n edustajille. 
 
Alkoholihallinnon verkkopalvelu ALPO oh-
jauksen välineenä 
 
STTV tuottaa ohjaus- ja tukipalveluita läänien 
alkoholihallinnolle vuorovaikutteisella verkko-
palvelulla. Alkoholihallinnon toimialaportaali 
ALPO:lla ohjataan yhdenmukaiseen ratkaisu-
käytäntöön ja menettelytapoihin sekä välitetään 
hallinnon tieto- ja viestintäpalvelut. Verkkopal-
velussa julkaistavissa lupahallinnon ja valvon-
nan laatukäsikirjoissa selvitetään alkoholilain-
säännösten sisältöä, niiden soveltamisalaa 
sekä suhdetta muuhun lainsäädäntöön. Hyviksi 
havaitut menettelytavat dokumentoidaan suosi-
tuksina alkoholihallinnon yhteisesti määriteltyi-
hin prosessikuvauksiin. 
 
Alkoholihallinnon toimijat voivat käyttää ALPO:n 
sähköisiä verkkopalveluja työssään työpaikko-
jensa internetyhteyksien kautta. Tiedonvälitys 
lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä 
on ajantasaista. Kaikki alkoholihallinnon lupavi-
ranomaisten ratkaisut ovat myös luettavissa 
verkkopalvelun kautta. ALPO tuo alkoholihallin-
non virkamiehen työasemalle ammatillista, me-
netelmä- ja tutkimustietoa sekä hallinnon omien 
ja muiden asiantuntijoiden esityksiä ja julkaisu-
ja. Toimintavuonna ALPO-portaalissa julkaistiin 
mm. lupamenettelyn ja valvonnan prosessiku-
vaukset, hallinto-oikeuksien oikeustapausselos-
tuksia, sovellettaviin säädöksiin liittyviä ohjeita, 
tutkimustietoa ja ajankohtaisuutisia. 
 
Alkoholimonopolin valvonta 
 
STTV valvoo Alko Oy:n toimintaa ja sitä, että 
monopoliasemassa oleva alkoholiyhtiö kohtelee 
alkoholijuomien valmistajia ja myyjiä yhdenver-
taisesti. Alkoholiyhtiön kanssa toimitaan yhteis-
työssä Alkoholiohjelman toimeenpanossa. 
STTV raportoi monopolin syrjimättömyydestä 
EU:n komissiolle vuosien 2004 ja 2005 osalta 
keväällä 2006 ja alkuvuoden 2006 osalta toi-
mintavuoden loppupuoliskolla.  
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Taloudellisen luotettavuuden valvonta ja 
harmaan talouden torjuntatyö 
 
STTV ja lääninhallitusten lupaviranomaiset 
kirjasivat toimintavuonna hyväksyttyyn Alkoho-
lihallinnon valtakunnalliseen toimintasuunnitel-
maan (aValtsu) yhteiset linjaukset luvanhaltijoi-
den luotettavuusvalvonnasta. STTV tukee alko-
holihallinnon lupaviranomaisia osallistumalla 
viranomaisyhteistyössä VIRKE-projektin poikki-

hallinnolliseen analyysitoimintaan ja ohjaamalla 
elinkeinonharjoittajia sitoutumaan luvanvaraista 
elinkeinoa koskevien säännösten noudattami-
seen sekä yhteiskunnallista vastuuta osoitta-
vaan toimintatapaan. 
 
Vuonna 2005 STTV:ssa aloitettua järjestelmäl-
listä luvanhaltijoiden verovelkaseurantaa ja 
kuulemismenettelyä jatkettiin viiden virkamie-
hen ryhmällä vuonna 2006.  

 
 
Taulukko 22: Alkoholielinkeinonharjoittajien verovelkaseuranta 2004-06 
 
 2004 2005 2006 

Selvityspyynnöt * 392 177 
Vahvistetut maksuohjelmat  
seurannassa olleille luvanhaltijoille * 135 77 

Seurannassa olleita verovelkoja 
maksettu 1 707 196 € 4 107 004 € 3 705 735 € 

Seuranta-asioita siirretty lääninhal-
litukselle päätösharkintaan * 17 62 

Seurattavia yrityksiä konkurssiin * 11 17 
Velkajärjestelyyn tai  
saneeraukseen * 5 9 

Lopettaneet * * 30 
Rauenneet * * 115 
 
 
 
Luotettavuusvalvonta, lääninhallitusten  
ohjaus ja viranomaisyhteistyö 
 
Valtioneuvosto vahvisti periaatepäätöksellään 
9.2.2006 neljännen talousrikollisuuden ja har-
maan talouden vähentämistä koskevan torjun-
taohjelman. STTV jatkoi valvonnassaan viran-
omaisyhteisyötä verottajan, tullin, ulosottovi-
ranomaisten ja työsuojeluhallinnon kanssa. 
Tiivistä yhteistyötä oli erityisesti Viranomaisyh-
teistyön kehittämisprojekti VIRKE:n kanssa. 
VIRKE:lta pyydettiin toimintavuonna valvottavia 
yrityksiä koskevia tietoluovutuksia 68 kertaa, 
kun edellisvuonna tietopyyntöjä oli 37.  
 
STTV ohjasi ja koulutti lääninhallitusten alueel-
lisia lupaviranomaisia toteuttamaan luotetta-

vuusvalvontaa harmaan talouden yhteisen tor-
juntastrategian mukaisesti. STTV valmisteli 
lääninhallitusten lupaviranomaisille selvityksiä 
elinkeinonharjoittajien taloudellisesta luotetta-
vuudesta sekä teki lääninhallitusten valvontaan 
liittyviä kirjanpidon tarkastuksia.  
 
Anniskelu- ja vähittäismyyntipaikkojen  
tarkastusten seurantamittari 
 
Tulossopimuksen mukaisena tavoitteena on, 
että alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäis-
myyntipaikkojen tarkastusten määrä suhteessa 
tarkastuskohteisiin lisääntyy ja havaittujen rik-
komusten määrän osuus suhteessa tarkastus-
käynteihin laskee. 
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Taulukko 23: Taloudellisen luotettavuuden valvonnan ja viranomaisyhteistyön suoritteita 2005-06 
 
 2005 2006 
STTV mukana ravintolatarkastuksissa 134 139 
Selvityspyynnöt  47* 74** 
Ehdotus lääninhallitukselle AlkoL:n 22 §:n  
mukaiseen peruutukseen 26 19 

Selvitykset yrittäjän taloudellisesta  
luotettavuudesta 37 78 

Kirjanpidon tarkastukset 18 17 
Lausunnot lääninhallitukselle valitusasioissa  
(HaO 6 ja KHO 2)  8 

Luotettavuusvalvonnan ohjaus lääninhallituksen 
yhdyshenkilöille, konsulttipäiviä  21 

Asiantuntijalausunnot lainsäädäntö-, valvonta- 
yms. hankkeista  6 
 
* Perustuneet verotarkastuskertomuksiin 
** 44 selvityspyyntöä liittyen verotarkastuskertomuksiin ja muut STTV:n taloudellisen luotettavuuden valvonnan yhteistyöhön 
lääninhallitusten kanssa. 
 
 
Taulukko 24: Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin valvonnassa tehdyt tarkastukset 
 
 2004* 2005 2006 
Tarkastusten määrä ** 3 622 5 995 6 146 
Havaittujen epäkohtien määrä  1 171 5 474 5 525 
Tarkastuksella todettiin omavalvontasuunnitelman puuttuvan - 586 737 
Selvitys vastaavan hoitajan pätevyydestä puutteellinen (ann.) - 933 1 009 
Henkilökunta- ja aluerajaussuunnitelmat puuttuneet (ann.) - 1 656 1 380 
Päihtyneitä anniskelupaikassa - 384 392 
Kuititta anniskelu 258 249 222 
Epäkohtia suhteessa tarkastuksiin* 32 % 91 % 90 % 
Tarkastuksia suhteessa tarkastuskohteisiin 22 % 37 % 40 % 
Jatkoaikaravintoloihin tehdyt tarkastukset 467 1 175 875 
 – tarkastusprosentti - 89 % 65 % 
 
* Vuoden 2004 jälkeen epäkohtien kirjausperusteet muuttuneet 
** Kaikki lääninhallitusten tarkastukset ja STTV:n hatari-tarkastukset 
 
Taulukko 25: Päihtyneistä asiakkaista anniskelussa aiheutuneet seuraamukset 
 
Lääni Huomautus Varoitus Peruutus Epäkohtana päihtyneet*
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Etelä-Suomi 18 15 14 6 5 113 152 
Länsi-Suomi 23 21 31 8 7 155 152 
Itä-Suomi 25 11 14 2 5 89 61 
Oulu 1 4 2 0 0 19 15 
Lappi 0 5 5 0 1 8 12 
yhteensä 67 56 66 16 18 384 392 
 
* Epäkohdiksi kirjattu sekä päihtyneille anniskelu että päihtyneiden asiakkaiden oleskelun salliminen anniskelupaikassa 
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Taulukko 26: Anniskelun ja vähittäismyynnin rikkomustapauksissa annetut sanktiot yhteensä 
 

Seuraamus: STTV 
2004 

Läänin-
hallitukset 

2005 

Läänin-
hallitukset 

2006 
Luvan pysyvä peruuttaminen 61 55 37 
Luvan määräaikainen peruuttaminen 25 93 101 
Anniskeluajan supistaminen 1 0 0 
Varoitus  74 222 242 
Huomautus, ohjaava kirje 124 718 644 
Yhteensä 285 1 088 1 024 
 
 
Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyö 
 
Suuri osa STTV:n toiminnasta on kotimaista ja 
kansainvälistä asiantuntija- ja viranomaisyhteis-
työtä, jossa ei synny varsinaisia mitattavia suo-
ritteita tai julkishyödykkeitä. Oheisessa yhteen-
vedossa on esitetty alkoholihallinnon asiantunti-
jatoiminnassa ja viranomaisyhteistyössä synty-
neitä sijaissuureita (kokoukset, koulutuspäivät, 
koulutetut henkilöt, julkaisut ja lausunnot). 

Asiakokonaisuuksia on arvioitu määrittämällä 
STTV:n rooli (1=osallistuja, 2=keskeinen val-
mistelija, 3=vetäjä) sekä asiakokonaisuuden 
painoarvo asteikolla 1-5. Asiakokonaisuuden 
toteutumisen onnistumista on arvioitu asteikolla 
0-5 niissä asiakokonaisuuksissa, joissa STTV 
on ollut vetäjänä tai keskeisenä valmistelijana. 

 
 
Taulukko 27: Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyön suoritteet alkoholihallinnossa 2006 
 

Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet  
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulutus 
päiviä 
(kpl) 

Koulu- 
tettuja  
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lausun-
toja 
(kpl) 

 

Alkoholihallinnon valtakunnallinen toiminta-
suunnitelma aValtsu 3 4 3 2 95 1  5 

Anniskeluasioiden neuvotteluryhmä ANE, 
valtakunnallinen ohjaus 3 3 5     5 

Vähittäismyynnin neuvotteluryhmä VÄNE, 
valtakunnallinen ohjaus 3 3 5     5 

Alkoholin tuotevalvonnan neuvotteluryhmä 
ATE 3 3 4     5 

Pääkaupunkiseudun alkoholihallinnon 
neuvotteluryhmä PAN, perustaminen 3 3 1     5 

Alkoholiohjelman seuranta, ohjausryhmä ja 
koordinaatioryhmä 2 5       

Alkoholimainontasäännösten uudistaminen, 
HE 232/2006 valmistelu, valiok.kuuleminen 2 4 1    2  

Alkoholimainonnan lainmukaisuuden sel-
keyttäminen ja parantaminen -työryhmä 2 4 6    2  

Seudullisuus alkoholilupiin, ohjausryhmä, 
Hämeenlinnan seutukuntakokeilu 2 4 5    1  

Hallinnon valtakunnallisen ja alueellisen 
johdon koordinaatio (lääninneuvokset) 3 3 1  15   5 

ALPO Alkoholihallinnon verkkopalvelu 3 4 1 5 95 225  4 
Läänien yhteistyön ja ohjauksen työryhmät; 
koulutusyhdyshenkilöt, läänien tiiminvetä-
jät, elintarviketarkastajat, ALLU-työryhmä 

3 3 10  55   5 
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Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet 
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   
Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulutus 
päiviä 
(kpl) 

Koulu- 
tettuja  
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lausun-
toja 
(kpl) 

 

Alkoholihallinnon neuvottelupäivät 3 3 1 2 80   5 
Raportti alkoholihallinnon yhteistyön ja 
ohjauksen toimivuudesta 3 3  1 95 1  4 

Osallistuminen lääninhallitusten koulutus-
päiviin luvanhaltijoille 2 2  15 1 140    

Harmaan talouden valvonnan koulutus-
päivät lääninhallitusten yhdyshenkilöille 3 3  2 15   5 

Viranomaisyhteistyökokoukset: poliisi, 
verottaja, työsuojeluhallinto 3 3 7   2 1 5 

Asiantuntijaesiintymiset ja -lausunnot 2 3 7 1 50 1 8  
Pohjoismainen yhteistyö,  
Viro tilastointiyhteistyö 2 3 5   3   

Alkoholiasiat ravintolassa –opas,  
jakelu 8 500 kpl 3 4    1  5 

Jatkoaikaohje lääninhallituksille ja luvan- 
haltijoille, jakelu 1 445 kpl 3 4  1 5 

Alkoholijuomien vähittäismyynnin opas, 
jakelu 6 500 kpl 3 4  5  1  5 

Alkon monopolin valvonta 3 4     3 5 
SHR ry:n tutkimustoimikunta 2 3 4      
VM:n alkoholiveroseurantatyöryhmä 2 3 5      
Alkoholin matkustajatuonnin seuranta 3 3 3   3   
Tuotevalvontayhteistyö ACL-laboratorio 3 3 7   2  4 
Asiantuntijaluennot alkoholijuomien valmis-
tuksesta oppilaitoksille, VTT olutluento 2 2  3 40   5 

EU:n tislattujen juomien asetuksen  
valmistelu, MMvk kuuleminen 2 3 3      

Elintarvikeneuvottelukunta(ENK), yhteistyö 
elintarvikesäädösten valmistelussa 2 3 10      

Tuotevalvonnan yhteistyökysymykset työ-
ryhmässä Elintarviketeollisuusliiton kanssa 3 4 3      

Viranomaisyhteistyö Evira ja KUV 3 3 13   3  5 
Viranomaisyhteistyö MMM ja VM,  
lainsäädännön valmistelu 2 3 17      

Yhteistyö ammattitutkinnoissa OPH 2 2 5   1   
Tukkuinfo 3 4  1 120 1  5 
EU:n Fiscalisohjelma, viinianalyysityöryhmä 2 4 7     4 
OIV:n työryhmät, kokoukset 1 3 6      
Saksa, Ruotsi, Venäjä ja Viro, 
 valvontayhteistyö 3 3 5     5 

         
Suoritteita yhteensä   147 35 1 705 245 17  
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1.4.2 Alkoholihallinnon palvelukyky sekä suoritteiden ja  
julkishyödykkeiden laatu 
 
Lupahakemusten ja rikkomusasioiden  
käsittelyajat 
 
Uudet käyttölupahakemukset käsiteltiin keski-
määrin vajaan kuukauden kuluessa hakemuk-
sen saapumisesta. Uudet valmistuslupahake-
mukset, tukkumyyntilupahakemukset ja väkivii-
nan maahantuontilupahakemukset käsiteltiin 
keskimäärin vajaan kolmen kuukauden kulues-
sa vireille tulosta. Muut hakemukset ja lupien 
muutoshakemukset käsiteltiin keskimäärin kuu-
kauden kuluessa vireille tulosta. Rikkomusasiat 
käsiteltiin asianosaisen kuulemisen jälkeen 
keskimäärin kuukaudessa.  

Vaikka erityisesti tukkumyyntilupien käsittelyai-
ka näyttää kasvaneen, mahtuu niiden käsittely-
aika lupahallinnolle viraston toimintasuunnitel-
massa tavoitteeksi asetettuun kolmen kuukau-
den aikarajaan. Käsittelyaikojen lievä kasvu 
johtuu alkoholin tuotevalvontayksikön resurssi-
en vähäisyydestä. Uusia tehtäviä on tullut mm. 
elintarvikelain myötä, mutta henkilöstön luku-
määrä on vähentynyt. 
 

 
 
Taulukko 28: Alkoholilupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat (pv) 
 
 2004 2005 2006 
Valmistusluvat 88 72 54 
Tukkumyyntiluvat 53 62 89 
Käyttöluvat 15 15 21 
Kaikki ratkaistut asiat 30 29 35 
 
 
 
Luvanhaltijoiden rekisteritietojen tarkistus 
 
Alkoholielinkeinorekisteriin luvanhaltijoista ke-
rättyjen tietojen laadunvalvontatyö on jatkuvaa 
alkoholihallinnon operatiivista toimintaa. Lää-
ninhallitusten alueelliset lupaviranomaiset kir-
jaavat alkoholielinkeinorekisterin ALLU-tieto-
järjestelmään tiedot myönnetyistä luvista ja 
luvanhaltijoista valvontatietoineen. STTV toimii 
laissa tarkoitettuna rekisterin vastuullisena pitä-
jänä ja ohjaa alkoholilain 41 §:n nojalla alueelli-
sia lupaviranomaisia yhdenmukaiseen ja hy-
vään tiedonhallintatapaan. 
 
ALLU-rekisterissä olevien anniskeluluvanhalti-
joiden perustietojen tarkistus aloitettiin toiminta-
vuoden lokakuussa. Jokaiselle yhden tai use-
amman anniskeluluvan nojalla toimivalle, yh-
teensä 6 678 elinkeinonharjoittajalle postitettiin 
tarkistettavaksi ALLU-rekisterin tuloste luvan-
haltijaa ja tämän toimipaikkoja koskevista pe-
rustiedoista. STTV päivittää rekisteritiedot tai 

siirtää tarvittaessa asian käsittelyn toimivaltai-
selle lupaviranomaiselle luvanhaltijoilta tiedus-
teluun saadun tai saamattoman palautteen 
perusteella. 
 
STTV kävi läpi myös käyttöluvanhaltijarekisteriä 
poistamalla rekisteristä toimintansa lopettanei-
den asiakkaiden lupia.  
 
Muutoksenhaku  
alkoholihallinnon päätöksistä 
 
STTV arvioi alkoholihallinnon lupa- ja sank-
tiopäätösten yhdenmukaisuutta ja laatua sekä 
ohjaustoimintansa onnistumista seuraamalla 
päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyä muu-
toksenhakuasteissa. Valitusprosentilla seura-
taan valitusten määrän kehitystä suhteessa 
lupahallinnon tekemien päätösten määrään. 
Valitusten hylkäysprosentilla seurataan lupavi-
ranomaisten ratkaisujen pysymistä muutoksen-
hakuasteessa muuttumattomina. 
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Taulukko 29: Valitukset hallinto-oikeuksiin lääninhallitusten alkoholihallinnon päätöksistä 2006 
 

Yhteensä 

 Alkoholihallinnon päätös 
Päätöksiä 

lkm 
Valituksia 
HaO:een 

Valitus- 
% * 

Vähittäismyynnin lupapäätökset 891 2 0,2 
Vähittäismyynnin valvontapäätökset 105 0 0,0 
Anniskelun lupapäätökset 3 329 12 0,4 
Anniskelun jatkoaikapäätökset 1 496 11 0,7 
Anniskelun valvontapäätökset 936 28 3,0 
Yhteensä 6 757 53 0,8 

 
* Valitus- % = Valituksia suhteessa toimintavuonna tehtyihin lupahallinnon ratkaisuihin 
 
 

Taulukko 30: Hallinto-oikeuksien vuonna 2006 antamat päätökset valituksiin  
lääninhallitusten alkoholihallinnon päätöksistä  

 
Lääni Valitus 

hylättiin 
Lh:n päätös 

kumottiin 
Lh:n päätös 
kum. ja pal. Hylkäys-%** 

  
Etelä-Suomi 13  2 86,7 
Länsi-Suomi 7 1 1 77,8 
Itä-Suomi 8   100,0 
Oulu   1 0,0 
Lappi 1   100,0 
Yhteensä 29 1 4 85,3 
 
 
**Hylkäys-% = lääninhallituksen ratkaisu pysynyt valitusasteessa niissä päätöksissä, joissa  
tuomioistuin on ottanut kantaa pääasiaan. 
 
 

Taulukko 31: KHO:n vuonna 2006 antamat päätökset valituksiin  
lääninhallitusten alkoholihallinnon päätöksistä 

 
KHO:n  
ratkaisut 
vuonna 2006 

Valitus 
hylättiin 

HaO:n päätös 
kum. ja pal. 

Ei tutkittu Raukesi 

Valittajana 
luvanhaltija 

10 0 1 1 

Valittajana 
lääninhallitus 

2 1 1 0 

Yhteensä 12 1 2 1 
 
 

 
Alkoholihallinnon yhteistyön palautekysely 
 
STTV tutki tulossopimuksensa mukaisesti alko-
holihallinnon yhteistyön ja ohjauksen toimivuut-
ta lupaviranomaisille toimintavuonna tehdyllä 
kyselyllä kokemuksista hallinnon yhteistyöstä ja 
ohjauksesta sekä mahdollisista kehittämistar-
peista. Vastaukset tutkimuksessa esitettyihin 
kysymyksiin käsiteltiin täysin luottamuksellisesti 

ja anonyymisti. Kyselyn vastaanotti 84 läänin-
hallitusten alkoholihallinnon tehtävissä toimivaa 
virkamiestä ja heistä 54 vastasi kysymyksiin. 
Vastausprosentti oli 64. Tilastollisesti arvioiden 
vastaajien määrä oli tarpeeksi kattava ja vas-
taajia oli riittävästi myös eri tehtävänkuvauksen 
omaavista ryhmistä.  
 

 43



STTV:n tuottamat tietojärjestelmä- ja rekisteri-
palvelut koettiin tärkeiksi ja tarkoituksenmukai-
siksi. Asiakysymysten osalta keskusvirastolta 
odotettiin saatua enemmän ohjausta yhdenmu-
kaiseen käytäntöön ja lain soveltamislinjauksiin. 
Yhteensä 83,3 % vastanneista eli selvä enem-
mistö piti yhteistyötä STTV:n kanssa hyvänä 
(35,2 %) tai vähintäänkin tyydyttävänä 
(48,1 %). Huonona (13 %) tai erittäin huonona 
(3,7 %) yhteistyötä piti yhteensä 16,7 % vastaa-
jista. STTV antoi tutkimuksesta erillisen raportin 
5.10.2006. 
 
Tietohallinto 
 
STTV ylläpitää vastuullisena rekisterinpitäjänä 
alkoholielinkeinorekisteriä (ALLU). Alkoholielin-
keinorekisteriä käytetään alkoholihallinnon lu-
pa- ja valvonta-asioiden hoidossa sekä alkoho-
litilastoinnissa. Rekisteri on STTV:n ja läänin-
hallitusten yhteiskäytössä. Internetissä olevaa 
suppeampaa alkoholiluparekisteriä käyttävät 

mm. alkoholin tukkumyyjät, poliisi, verohallinto, 
tulli sekä palo- ja pelastusviranomaiset. 
 
Sähköinen asiointi 
 
Sähköinen asiointi alkoholihallinnossa lisääntyi 
toimintavuonna edelleen. Poliisiviranomaisten 
lausunnot alkoholihallintoasioissa hoidettiin 
vuonna 2006 yksinomaan sähköisellä lausun-
topyyntömenettelyllä. Poliisiviranomaisen säh-
köinen tarkastusilmoitus otettiin käyttöön toi-
mintavuonna ja poliisi teki anniskeluravintoloi-
den ja elintarvikeliikkeiden tarkastuksista säh-
köisiä tarkastusilmoituksia yhteensä 759 kpl. 
 
Myös anniskeluravintoloiden neljännesvuosira-
portoinnissa sähköisen valvontailmoituksen 
käyttö lisääntyi merkittävästi.  
 
Elintarvikeliikkeiden sähköinen vuosi-ilmoitus-
palvelu otettiin käyttöön vuoden 2005 tietojen 
raportoinnista alkaen. 
 

 
 
Taulukko 32: Alkoholiluparekisterihaut internetissä organisaatioittain vuosina 2003–2006 
 
 2003 2004 2005 2006 
Alkoholin tukkumyyjät 32 202 32 275 30 948 30 541 
Verohallinto 1 092 1 512 496 251 
Poliisihallinto 459 803 972 935 
Lääninhallitukset 287 423 578 572 
Muut 1 782 1 818 1 321 1 181 
Yhteensä 35 822 36 831 34 315 32 299 
 
Taulukko 33: Alkoholihallinnon sähköiset lausunnot 

 
 2003 2004 2005 2006 
Poliisi 122 576 3 434 5055 
Seutukunta 40 75 57 71 

 
 
Taulukko 34: Sähköiset valvontailmoitukset alkoholihallinnossa 

 
 2003 2004 2005 2006 
Anniskeluravintoloiden sähköiset 
valvontailmoitukset     

- Lkm (keskim./vuosineljännes) 1 299 1 589 2 643 3 940 
- Osuus kaikista ilmoituksista 14,9 % 18,8 % 32,5 % 46,1 % 
Elintarvikeliikkeiden sähköiset  
valvontailmoitukset     

- Osuus kaikista ilmoituksista   8,5 % 41,6 %* 
 

*) 30.1.2006 mennessä saapuneista 
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 KEMIKAALIEN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.4.3 Kemikaalihallinnon suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 
Tulossopimuksessa vuodelle 2006 oli asetettu 
tavoitteet keskeisimmille kemikaalihallinnon 
suoritteille. Tavoitteet saavutettiin lähes kaikis-
sa tapauksissa, vain uusien aineiden ilmoituk-
sia saatiin yksi ennakoitua vähemmän. Tuote-
rekisteriin tallennettujen ilmoitusten määrä ylittyi 

ennakoidusta 20 % ja tarkastettujen ilmoitusten 
määrä ylittyi 24 %. Torjunta-ainelausuntoja 
annettiin suunnilleen saman verran kuin edelli-
senä vuotena, mutta huomattavasti yli tavoit-
teen. 

 
Taulukko 35: Kemikaalihallinnon keskeiset suoritteet 2004-2006 
 
 2004 2005 Tavoite 

2006 
2006 

Torjunta-aineiden kansallinen käsittely 
    

Kasvinsuojeluainevalmisteet 22 24  17 
Käytön laajennus tms. 2 5  3 
Biosidiset valmisteet 11 2  9 
Lausunnot yhteensä 35 31 20 29 

Suojauskemikaalien ja kiinnittymisenestoaineiden  
(valmisteet) kansallinen käsittely 

    

Kiinnittymisenestovalmisteet, uudet 80 3 1 1 
Suojauskemikaalit, uudet 1 2 5 9 
Uudelleen hyväksyttävät/täydentävät lausunnot 12 5  - 
Lausunnot yhteensä 93 10  10 

Uusien aineiden ilmoitusten käsittely 
    

STTV:lle tehdyt ilmoitukset (KemL 20 §, 744/1989) 1 - 3 2 
Päätös ilmoituksesta ja yhteenveto ECB:lle 2 -  2 
File leader -luokitus- ja merkintäehdotus ECB:lle 1 1  - 
Riskinarvion tarkistus/laatiminen 1 1  1 
Riskinarvio aineesta ECB:lle - -  1 
RTP-päätös välituotteelle (STMa 762/2002, liite III, B-kohta) - -  - 
PORD-luvat (STMp 1642/1993, 8§ 1 mom 4-kohta) - 2  8 
SRD-luvat (STMp 1642/1993 8§ 1 mom 3-kohta) - -  - 
Aineen luokitus- ja merkintäehdotuksen käsittely 202 296  60 

GLP-tarkastukset ja -päätökset 
    

GLP-tarkastukset 3 3  2 
GLP-päätökset 4 9 7 7 

Kemikaalien markkinavalvonnan suoritteet 
    

Valvontaprojektit 2 1  1 
Tarkastetut kemikaalit 
  - yrityksissä 
  - vähittäismyynnissä 

589 
390 
196 

1 237 
161 

1076 

 694 
112 
582 

Kemikaalien toiminnanharjoittajat 
  - valmistajat ja maahantuojat 
  - vähittäismyynnissä (eri valmistaja/maahantuoja) 

158 
89 
69 

169 
22 
147 

 181 
21 
160 

Valvontayksiköiden osallistuminen n. 30 
% 

n. 20 
% 

 n. 20%

Diarioidut lausunnot ja kirjeet 6 -  7 
RAPEX-notifikaatiot (dir 2001/95/EY) 2 -  13 
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Kemikaali-ilmoitukset tuoterekisteriin 
2004 2005 Tavoite 

2006 2006 

Tallennettuja ilmoituksia 
  - uusia 
  - uusittuja 

14 935 
6 838 
8 098 

12 284 
6 230 
6 054 8 500 

10 162 
5 140 
5 022 

Poistuneita ilmoituksia 6 776 7 686  2 833 
Tarkastettuja ilmoituksia 13 685 13 694 8 500 10 564 
Palautettu korjattavaksi 3 310 3 487  2 576 
Palautusprosentti 24 % 26 %  24 % 
Rekisteriin hyväksytty 9 172 9 016  7 274 
Vaaraton kemikaali 1 016 992  630 
Kemikaali ei kuulu lain piiriin 187 199  84 
Pyyntö aineen yksilöivän nimen salassapidosta  - -  - 
Kemikaali-info toiminnanharjoittajille tuoterekisteristä 
  - toiminnanharjoittajien määrä 

1  
930 

2  
920 

 1  
850 

EU-riskinarviointi     

Kasvinsuojeluaineet/STTV:n arvio valmis - 3 4 4 
Kasvinsuojeluaineet/Suomen kanta tehoaineen hyväksymisestä 21 23  21 
Biosidit/STTV:n arvio valmis - - 4 4 
Biosidit/Suomen kanta tehoaineen hyväksymisestä - -  2 
Olemassa olevat aineet/STTV:n riskinvähennysstrategia valmis - -  2 
Olemassa olevat aineet/ 
käsitellyt muiden jäsenmaiden riskinarviot 

27 27  19 

Olemassa olevat aineet/ 
käsitellyt muiden jäsenmaiden riskinvähennysstrategiat 

21 15  21 

 
 
Kemikaalien valvonnan suoritteet 
 
 
Kemikaalivalvonta 
 
Keskushallintoviranomaisten (Elintarvikevalvon-
tavirasto, Kuluttajavirasto ja STTV) yhteisesti 
laatima ympäristöterveydenhuollon yhteinen 
valtakunnallinen valvontaohjelma vuodelle 2007 
valmistui marraskuussa 2006. Sen avulla var-
mistetaan, että kuntia ohjaavat, valtioneuvoston 
asetuksen ympäristöterveydenhuollon valta-
kunnallisista valvontaohjelmista (664/2006) 
nojalla laadittavat keskushallintoviranomaisten 
toimialakohtaiset valvontaohjelmat ovat kes-
keisten periaatteiden suhteen yhtenevät. Kemi-
kaalilain valtakunnallinen valvontaohjelma toi-
mitettiin kuntien kemikaalivalvontaviranomaisille 
29.12.2006. Kemikaalilain valvontaohjelmassa 
annetun ohjeistuksen tavoitteena on selvittää 
täyttävätkö Suomessa markkinoilla olevat ja 
markkinoille luovutettavat kemikaalit kemikaali-
lainsäädännön vaatimukset merkintöjen ja pak-
kauksen, käyttöturvallisuustiedotteen toimitta-
misen sekä tuoterekisteri-ilmoituksen laatimisen 
osalta. 
 
Kemikaalien markkinavalvonnan painopistealu-
eena olivat autojen huollossa ja ylläpidossa 
käytettävät kemikaalit. Valvontahanke on osa 

yhteispohjoismaista vuoden 2006 autokemikaa-
lien valvontahanketta. Tarkastukset tehtiin vuo-
den 2006 marras-joulukuun aikana ja lääninhal-
litukset raportoivat tarkastusten tulokset 
STTV:lle vuoden 2007 tammikuun lopussa. 
Kuntien tarkastajat lähettivät tarkastuslomak-
keet suoraan STTV:lle, jos vähittäismyynnissä 
havaittiin kemikaali, jonka päällysmerkinnöissä 
tai päällyksissä epäiltiin olevan puutteita tai jos 
kemikaalia ei löytynyt STTV:n tuoterekisteristä 
(KETU). Näiden mahdollisesti puutteellisten 
kemikaalien osuus oli noin 40 % kaikista vähit-
täismyynnissä tarkastetuista kemikaaleista. 
Yhteenveto valvontahankkeen tuloksista val-
mistuu kevään aikana. Tulokset raportoidaan 
myös Tanskaan, joka kokoaa hankkeesta yh-
teispohjoismaisen loppuraportin. 
 
Kemikaalien testauslaboratorioiden  
valvonta 
 
STTV on toimivaltainen viranomainen, joka 
tekee hakemuksesta testauslaboratorioita kos-
kevia GLP-päätöksiä (GLP = hyvä laboratorio-
käytäntö). GLP-tarkastustoiminta on jatkunut 
varsin tasaisena viime vuodet. 
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Kemikaaleja koskevat lausunnot 
 
Torjunta-aineet 
 
Maa- ja metsätalousministeriön torjunta-aine-
lautakunta (TAL) on tehnyt vuosittaisen tavoite-
ohjelman, jonka mukaan valmistehakemuksia 
pyritään käsittelemään. Torjunta-ainelautakunta 
päätti vielä vuoden 2006 loppuun asti valmis-
teiden hyväksymisestä ja hyväksymisen eh-
doista ennen valmisteiden markkinoille saatta-
mista. STTV oli edustettuna torjunta-ainelauta-
kunnassa. Vuoden 2007 alusta lähtien päätök-
set valmisteiden hyväksymisestä tekee Elintar-
viketurvallisuusvirasto (Evira). Vuoden 2006 
lopussa torjunta-ainerekisterissä oli yhteensä 
434 valmistetta, joista 295 oli kasvinsuojeluai-
neita ja 139 biosidisiä torjunta-aineita. Vuoden 
aikana ilmoitettiin 39 uutta torjunta-ainetta tar-
kastettavaksi, joista kaikista ei kuitenkaan pyy-
detty lausuntoa STTV:ltä. Vireillä olevia kasvin-
suojeluainehakemuksia oli Eviran listoilla 92. 
Näistä 12 on sellaisia, että niistä on odotetta-
vissa peruutus. Vuoden aikana rekisteröitiin 44 
uutta valmistetta torjunta-ainerekisteriin. Näistä 
ns. biosidisia torjunta-aineita oli 12. Vuoden 
lopussa saapui tavallista enemmän kasvinsuo-
jeluainehakemuksia, koska uusi laki kasvinsuo-
jeluaineista (1259/2006) tuli voimaan 1.1.2007. 
Muutoksen myötä mm. hakemusmaksut nousi-
vat merkittävästi verrattuna aiempaan. 
 
Samalla kun laki kasvinsuojeluaineista tuli voi-
maan ja vanha torjunta-ainelaki kumottiin, tuli 
voimaan myös kemikaalilain muutos 
(1260/2006). Tällä muutoksella eräät biosidi-
valmisteet (ns. muut torjunta-aineet: kärpäshä-
vitteet, hyönteisten karkotusaineet ja asunnois-

sa, karjasuojissa, varastoissa tai muissa sisäti-
loissa esiintyvien tuhoeläinten torjuntaan käy-
tettävät biosidivalmisteet) siirrettiin torjunta-
ainelautakunnalta STTV:n ja Suomen ympäris-
tökeskuksen (SYKE) hallinnoitaviksi ja päätet-
täviksi. Valtaosa kyseisistä valmisteista siirtyi 
STTV:lle (n. 130 rekisterissä olevaa valmistetta) 
ja SYKE:lle siirtyivät vain jyrsijämyrkyt. Vireillä 
olevia hakemuksia siirtyi STTV:lle 18 kpl. Koska 
kyse oli melko suuresta hallinnollisesta muu-
toksesta STTV:n kannalta, käynnistettiin vuo-
den 2006 keväällä projekti, jonka tehtävänä oli 
varmistaa, että siirto voidaan toteuttaa asian-
mukaisesti. STTV valmisteli yhteistyössä SY-
KE:n ja Eviran kanssa mm. hakemuslomakkeet, 
valmisteiden siirron torjunta-ainerekisteristä 
biosidirekisteriin, uudet käsittelymaksut ja tiedo-
temateriaalia toiminnanharjoittajille. 
 
Kiinnittymisenestoaineet  
ja suojauskemikaalit 
 
STTV antaa SYKE:lle lausuntoja suojauskemi-
kaalien ja kiinnittymisenestoaineiden terveys-
riskeistä sekä palo- ja räjähdysvaaraa aiheutta-
vista ominaisuuksista. Lausuntojen pohjaksi 
valmistellaan tarvittavat riskinarviot. Lausuntoja 
valmistellaan SYKE:n kanssa tehdyn työsuunni-
telman mukaisesti, jota tarkistetaan kahdesti 
vuodessa. Vuoden 2006 lopussa suojauskemi-
kaalirekisterissä oli kaikkiaan 23 puunsuojake-
mikaalia, 105 maalin tavoin käytettävää puun-
suojakemikaalia ja 125 limantorjuntavalmistetta 
sekä 40 kiinnittymisenestovalmistetta. Vireillä 
olevia hakemuksia oli 22. 
 

 
 
EU-tehtävien suoritteet 
 
Kasvinsuojeluaineet 
 
Kasvinsuojeluainedirektiivin 91/414/ETY mu-
kaisesti kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden 
arviointi jaetaan jäsenmaiden kesken, mutta 
valmisteiden arviointi ja hyväksyminen hoide-
taan kansallisesti. Tehoaineen arviointi on suo-
ritettava vuoden kuluessa siitä, kun aineisto 
todetaan riittäväksi arviointia varten. STTV:n 
tehtävänä on kasvinsuojeluaineiden toksikolo-
ginen ja työntekijän altistumisen riskinarviointi. 
Vuonna 1993 markkinoilla olleiden tehoainei-
den arviointi on porrastettu tapahtuvaksi use-
amman vuoden aikana (listat 1, 2, 3A, 3B, 4). 

Listojen 1 ja 2 tehoaineista tuli olla EU-päätök-
set vuoden 2005 loppuun mennessä ja listojen 
3A, 3B ja 4 aineista vuoden 2008 loppuun 
mennessä. Tehoaineet jaetaan jäsenmaiden 
arviointivastuulle äänimäärien suhteessa. Lis-
toilla 1 – 3A Suomen vastuulla on ollut kolme 
tehoainetta kussakin, 3B-listalla neljä tehoainet-
ta ja 4-listalla yksi tehoaine. Toiminnanharjoitta-
jat voivat laittaa vireille uuden tehoaineen ha-
kemuksen missä tahansa EU-jäsenmaassa. 
Tähän mennessä Suomeen on tullut vain yksi 
uuden tehoaineen hakemus. 
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Biosidit 
 
Biosidien tehoaineet arvioidaan EU:n tasolla 
biosididirektiivin 98/8/EY mukaisesti. Direktiivin 
voimaantullessa markkinoilla olleiden tehoai-
neiden hyväksyttävyydestä päätetään 10 vuo-
den siirtymäaikana, ja näiden aineiden arviointi 
aloitettiin vuonna 2004. Biosidien riskinarvioin-
tiohjelman ensimmäisessä vaiheessa Suomen 
vastuulle on määrätty kolmen biosiditehoaineen 
riskinarvion valmistelu. Toisessa vaiheessa 
Suomi valmistelee yhden riskinarvion. Tehoai-
neiden arvioinnissa otetaan huomioon erilaiset 
valmisteryhmät, joissa tehoaineita voidaan 
käyttää. Siten samoille tehoaineille tehdään 
riskinarvioita eri valmisteryhmissä arviointioh-
jelman eri vaiheissa. Esimerkiksi Suomi arvioi 
tolyylifluanidia sekä valmisteryhmässä 8 (PT8, 
puunsuoja-aineet) että valmisteryhmässä 21 
(PT21, kiinnittymisenestovalmisteet). STTV:n 
tehtävänä on ollut biosidien toksikologinen ris-
kinarviointi mukaan lukien työntekijän ja kulutta-
jan altistuminen ja fysikaaliskemiallisten omi-
naisuuksien arviointi.  
 
Toiminnanharjoittajat voivat laittaa vireille uu-
den biosiditehoaineen hakemuksen missä ta-
hansa EU-jäsenmaassa. Tähän mennessä EU-
alueelle on tullut vain kuusi uuden tehoaineen 
hakemusta, mutta näitä hakemuksia ei ole jätet-
ty Suomeen. 
 
Komissio antoi Suomen hakemuksesta poikke-
usluvan puutervan käytölle vuonna 2006. Poik-
keuslupa on voimassa vuoteen 2010 saakka ja 
se sallii tervan käytön historiallisten rakennus-
ten, perinteisten veneiden ja muiden kulttuuri-
historiallisten kohteiden puunsuojaukseen. Vuo-
teen 2010 mennessä biosididirektiiviin pyritään 
saamaan pysyvä poikkeus tervalle ja muille 
välttämättömille biosideille, joille ei ole olemas-
sa korvaavia tuotteita. Tervan käyttö muussa 
kuin puunsuojauksessa on ollut koko ajan sallit-
tua. 
 
Uudet aineet 
 
Uusien aineiden ilmoitusmenettely perustuu 
ainedirektiiviin (67/548/ETY). Ilmoituksen tekee 
aineen valmistaja tai aineen maahantuoja en-
nen aineen luovuttamista markkinoille EU:n 
alueelle. Ilmoitus tehdään sen EU-maan toimi-
valtaiselle viranomaiselle, jonka alueella aineen 
valmistaja tai maahantuoja sijaitsee. Vuosittain 
STTV:lle on tullut vain yksittäisiä uuden aineen 

ilmoituksia tai tuotannollista tutkimusta tai kehi-
tystyötä koskevia lupahakemuksia (PORD). 
Vuonna 2006 uusia aineita koskevia ilmoituksia 
tuli kuitenkin kaksi ja PORD-lupahakemuksia 
kahdeksan. Tämä toiminnanharjoittajien aktivoi-
tuminen johtunee siitä, että uusi REACH-asetus 
(EY) N:o 1907/2006, joka edellyttää aineen 
rekisteröintiä ennen aineen valmistusta ja maa-
hantuontia, hyväksyttiin EU:ssa ja se tulee voi-
maan 1.6.2007. Uusien aineiden osalta 
REACHsäädökset tulevat sovellettaviksi kuiten-
kin vasta 1.6.2008, jolloin aineet rekisteröidään 
suoraan EU:n kemikaalivirastoon kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten sijasta. 
 
Olemassa olevat aineet 
 
Olemassa olevien aineiden riskinarviointiohjel-
ma perustuu EY:n asetukseen (793/93). Suo-
melle on toisella prioriteettilistalla (1995) annet-
tu tehtäväksi arvioida vetyperoksidi, kolmannel-
la prioriteettilistalla (1997) tert-butyylimetyyli-
eetteri (MTBE) sekä 3-epoksipropyylitrimetyyli-
ammonium-kloridi (EPTAC) ja (3-kloori-2-
hydroksipropyyli)trimetyyliammoniumkloridi 
(CHPTAC) sekä neljännellä prioriteettilistalla 
(2000) 2-metoksi-2-metyylibutaani (TAME). 
Prioriteettilistoja on annettu neljä, joilla on yh-
teensä 141 ainetta. Aineiden riskinarviointi on 
jaettu eri maiden arvioitavaksi. Mikäli aineen 
todetaan aiheuttavan riskiä, jäsenmaa laatii 
lisäksi riskinvähennysstrategian. Komissio an-
taa suositukset riskinarvioinnin tuloksista ja 
riskien vähentämisestä. Uuden kemikaaliase-
tuksen (REACH) valmistelusta johtuen uusia 
prioriteettilistoja ei ole annettu eikä muita ainei-
ta esitetty arvioitavaksi. 
 
Kiellot ja rajoitukset 
 
Vuoden 2006 aikana komission kieltoja ja rajoi-
tuksia koskevassa työryhmässä käsiteltiin ak-
ryyliamidin, dikloorimetaanin, metyleenidifenyyli 
di-isosyanaatin ja sykloheksaanin rajoitusehdo-
tuksia. Lisäksi käsittelyssä oli myös arseenidi-
rektiivin muutosehdotus, joka koski erityisesti 
arseenilla käsiteltyä puutavaraa. Kyseiseen 
muutosehdotukseen löydettiin yhteisymmärrys 
ja sen hyväksymisen puolesta äänestettiin ke-
sällä 2006. Lisäksi useista muista aineista tai 
valmisteryhmistä käytiin lähetekeskusteluja 
niiden mahdollisista rajoitustarpeista. Työryh-
mässä hyväksyttiin myös kannanottoja eräisiin 
direktiivien tulkintaan liittyviin kysymyksiin. 
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Taulukko 36: Suomen laatimien EU-riskinarvioiden (kasvinsuojeluaineet, biosidit,  
olemassa olevat aineet) eteneminen EU-prosessissa 
 
 
 2004 2005 2006 
KASVINSUOJELUAINEET    

 
Toksikologinen riskinarvio 

tolyylifluanidi (2)  
lisäys 

flutolaniili (3A) alkaa 
buprofetsiini (3A) 

alkaa 
heksytiatsoksi (3A) 

alkaa 

klopyralidi (2) lisäys 
malationi (2) lisäys 
flutolaniili valmis 

buprofetsiini valmis 
heksytiatsoksi valmis 

hymeksatsoli (3B) 
alkaa 

flurprimidoli (3B)  
alkaa 

kvitsalofoppi-p-etyyli 
(3B) alkaa 

kvitsalofoppi-p-
tefuryyli (3B) alkaa 

 

flutolaniili lisäys 
buprofetsiini lisäys 

heksytiatsoksi lisäys 
hymeksatsoli valmis 
flurprimidoli valmis 

kvitsalofoppi-p-etyyli 
valmis 

kvitsalofoppi-p-
tefuryyli valmis 

difenakumi alkaa 
 

Käsittely EU:n työryhmissä tolyylifluanidi klopyralidi 
malationi - 

Päätös EU:ssa fenmedifaami (1) 
desmedifaami (1) 

Gliocaldium 
catenulatum 

tolyylifluanidi klopyralidi 
malationi 

BIOSIDIT    
 
Toksikologinen riskinarvio ja 
fysikaaliskemiallisten  
ominaisuuksien arvio 

tolyylifluanidi (PT8) 
alkaa 

propikonatsoli (PT8) 
alkaa 

difenakumi (PT 14), 
kaksi aineistoa, alkaa 

tolyylifluanidi (PT8), 
propikonatsoli (PT8), 
difenakumi (PT 14), 

kaksi aineistoa 

tolyylifluanidi (PT8) 
valmis  

tolyylifluanidi (PT21) 
alkaa   

propikonatsoli (PT8) 
valmis) 

difenakumi (PT14), 
kaksi aineistoa valmis 

+1 aineisto alkaa 
 
Käsittely EU:n työryhmissä - - 

tolyylifluanidi (PT8) 
propikonatsoli (PT8) 
difenakumi (PT14) 

kaksi aineistoa) 
Päätös EU:ssa - - - 
OLEMASSA OLEVAT  
AINEET    

 
Riskinarvio käsittelyssä EPTAC 

CHPTAC 
TAME 

EPTAC 
CHPTAC 

TAME 
ETBE (lausunto lisä-

tutkimuksista) 

EPTAC 
CHPTAC 

Riskinarvio hyväksytty - - TAME 
ETBE 

Riskinvähennysstrategia 
valmis käsittelyyn - - TAME 

ETBE 
Riskinvähennysstrategia 
käsittelyssä ja hyväksytty - - TAME 

ETBE 
EU:n suositus vetyperoksidi - - 
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Aineluettelon ajantasaistaminen 
STTV on osallistunut vaarallisten aineiden aine-
luettelon ajantasaistamisen valmisteluun ko-
mission asiantuntijatyöryhmissä (30. ja 31. tek-
ninen mukautus). 30. teknisen mukautuksen 
käsittely on kestänyt EU:ssa kauan: aineiston 
kokoaminen päättyi jo lokakuussa 2004 ja vuo-
sien 2005-2006 aikana luonnos direktiiviksi on 
ollut komission sisäisellä lausuntokierroksella. 
Tarkoituksena kuitenkin on, että 30. mukautuk-
sesta äänestettäisiin vuoden 2007 alkupuolella. 
30. mukautuksessa on n. 680 nimikettä (ainet-
ta). 31. aineluettelon mukautus tulee olemaan 
viimeinen olemassa olevaan lainsäädäntöön. 

Aineiston kokoaminen päättyi lokakuussa 2006 
ja mukana on 450 nimikettä (ainetta). Komissio 
ei ole vielä antanut direktiiviluonnosta 31. muu-
toksesta. 
 
Jatkossa EU:n kemikaalivirasto tulee käsittele-
mään ja ylläpitämään yhteisön tasolla harmoni-
soitua kemikaalien aineluetteloa kuitenkin siten, 
että harmonisoitu luokitus annetaan vain syö-
pävaarallisuuden, mutageenisuuden, lisäänty-
mismyrkyllisyyden tai hengitystieherkistävyyden 
perusteella.  
 

 
 
Kemikaali-ilmoitusten (KETU) rekisteröinti 
 
Kemikaali-ilmoitusten määrä on laskenut lieväs-
ti verrattuna pariin aikaisempaan vuoteen. Tä-
mä johtuu luultavammin siitä, että yritykset val-
mistautuvat REACH-asetuksen voimaantuloon 
ja uusivat ilmoitukset (ja käyttöturvallisuustie-

dotteet) vasta uuden lainsäädännön mukaisesti. 
Vuoden 2006 aikana saatiin purettua aikaisem-
pina vuosina syntynyt ilmoitusruuhka. Vuoden 
lopussa KETU-rekisterissä oli 30 867 valmistet-
ta. 

 
 
Kaavio 5: Kemikaalien tuoterekisteriin saapuneet ilmoitukset 1993-2006 

Tuoterekisteriin saapuneet ilmoitukset 1993-2000
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Kaaviosta käy ilmi lainsäädäntömuutosten vaikutus rekisteriin saapuneiden kemikaali-ilmoitusten määrään.  
Vuosien 1995 ja 2003 muutosten myötä toiminnanharjoittajat joutuivat uusimaan kaikki ilmoitukset.  
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Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyö 
 
Suuri osa STTV:n toiminnasta on kotimaista ja 
kansainvälistä asiantuntija- ja viranomaisyhteis-
työtä, jossa ei synny varsinaisia mitattavia suo-
ritteita tai julkishyödykkeitä. Oheisessa yhteen-
vedossa on esitetty kemikaalihallinnon asian-
tuntijatoiminnassa ja viranomaisyhteistyössä 
syntyneitä sijaissuureita (kokoukset, koulutus-
päivät, koulutetut henkilöt, julkaisut ja lausun-

not). Asiakokonaisuuksia on arvioitu määrittä-
mällä STTV:n rooli (1=osallistuja, 2=keskeinen 
valmistelija, 3=vetäjä) sekä asiakokonaisuuden 
painoarvo asteikolla 1-5. Asiakokonaisuuden 
toteutumisen onnistumista on arvioitu asteikolla 
0-5 niissä asiakokonaisuuksissa, joissa STTV 
on ollut vetäjänä tai keskeisenä valmistelijana. 

 
Taulukko 37: Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyön tunnuslukuja kemikaalihallinnossa 2006 
 

Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet  
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulu-
tus 

päiviä 
(kpl) 

Koulu- 
tettuja  
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lau-
sun-
toja 
(kpl) 

 

KASVINSUOJELUAINEET         

Plant Protection Product evaluation 
-työryhmä (EU) 2 3 2     5 

Plant Protection Produc peer review 
(PRAPeR)-työryhmä (EU) 2 3 1     5 

Plant Protection Product -yhteistyö (PMN) 1 3 4      
Torjunta-ainelautakunta ja 
sen työjaosto (MMM) 2 3 25    50 5 

Kasvinsuojeluainealajaosto(MMM) 2 3 4     5 
Kasvinsuojeluainelaki-työryhmä (MMM) 2 5 3     5 
Muut torjunta-aineet-projekti 3 5 6    1 5 
Toksikologian asiantuntijaryhmä (TOXAS) 3 3 2     5 

BIOSIDIT         

Biosidien Technical Meeting -työryhmä 
(EU) 2 3 3     5 

Biosidien toimivaltaiset viranomaiset  
(CA) -työryhmä (EU) 2 4 3     5 

Rodentisidi-pienryhmä(EU) 2 2 2     5 
Biosidiyhteistyö (PMN) 1 3 3      
Kemikaalineuvottelukunnan biosidijaosto 2 4 2     5 
Kasvinsuojeluseuran jaosto (Kaseli) 1 2 3      

UUDET AINEET JA  
OLEMASSA OLEVAT AINEET         

Tehnical Committee on New and Existing 
Substances (TCNES) -komitea (EU) 2 3 3     5 

Toimivaltaisten viranomaisten 
(CA)-työryhmä (EU) 2 3 3     5 

Risk Reduction Strategy -työryhmä (EU) 2 3 3     5 
High Production Volume Substances/ 
SIAM -arviointi(OECD) 2 3 1     5 

Kiellot ja rajoitukset työryhmä(EU) 2 3 2     5 
Riskinhallintaryhmä (PMN) 3 3 3     5 
Tehnical Committee on New and Existing 
Substances (TCNES)-komitea (EU) 2 3 3     5 

 51



Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet 
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

 
  Koko-

uksia 
(kpl) 

Koulu-
tus-

päiviä 
(kpl) 

Koulu-
tettuja 
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lau-
sun-
toja 
(kpl) 

 

LUOKITUS JA MERKINNÄT 
        

Luokitustyöryhmät (EU) 2 3 4     5 
Specialized Expert Group (EU) 2 4 1     5 
GHS - YK 2 4 2     5 
GHS - OECD 2 3 1     5 
Luokitus- ja merkintäyhteistyö (PMN) 1 3 2      

VALVONTA         

CLEEN-valvontaverkko (EU) 2 3 1     5 
Kansallinen valvontaohjelma 2 5 11     5 
PMN valvontayhteistyö 3 3 2     5 
Rapex kansallinen verkko 2 3 2     5 
Kuntien koulutus 2 3  6 70    

GLP (GOOD LABORATORY PRACTICE) 
        

GLP-työryhmä (EU) 2 3 1     5 
GLP-työryhmä (OECD) 2 3 1     5 

REACH         

REACH käsittely (ml. puheenjoht.kausi) 2 5 20   3  5 
Kemikaalilain muutostyöryhmä (REGAL) 2 4 6     5 
Helpdesk-työryhmä 3 5 5     5 
EU:n helpdesk-ryhmä (SHERPER) 2 4 3     5 
Commission Working Group on  
implementation on REACH 
(CWG)-työryhmä (EU) 

2 3 3     5 

Sub-CWG REACH-valvonta (EU) 2 4 2     5 
REACH IT-työryhmä (EU) 2 3 3     5 
RIP (Reach Implementation Projects) 
ohjausryhmät 2 4 5     5 

Joint Risk Reduction Strategy 
and Limitations-ryhmä (EU)         

NOIS-infostrategy (PMN) 2 3 2     5 

YLEISET KEMIKAALIASIAT         

Kansallinen kemikaaliohjelma (KELO)  
ohjausryhmä 2 5 4   1  5 

Kemikaalineuvottelukunta (KENK) 1 3 1      
KENK/kansainvälisten asiain jaosto 1 3 1      
KENK/tuotejaosto 1 3 4      
Kemian työsuojeluneuvottelukunta  
ja sen jaosto 1 3 4      

Altistumisen (EXPO)-asiantuntijaryhmä 3 3 3     5 
EXPO(gradu)-projekti 3 3 -   1  5 
International Forum on Chemical Safety 
(IFCS) Forum V koordinaatio 1 3 7      

Nanoteknologiatyöryhmä(OECD) 1 3 1      
Kemikaalityöryhmä (OECD) 1 3 1      
Kemikaaliryhmä (PMN) 2 3 2     5 
Tuoterekisteriryhmä (PMN) 3 4 1     5 
EXPO-työryhmä (PMN) 3 3 2     5 
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Asiakokonaisuus STTV:n 
rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet 
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulu-
tus-

päiviä 
(kpl) 

Koulu-
tettuja 
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lau-
sun-
toja 
(kpl) 

 

Pohjoismainen rekisterikokous 3 3 1     5 
Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet 
(OVA) -työryhmä 2 3 1     5 

Vakavien kemiallisten uhkien asiantuntija-
verkosto (C-osaamiskeskus) 1 3 2      

Toiminnanharjoittajien koulutus 2 2  29 1 080   5 
GHS-koulutus 3 5  4 30   5 
Repro/Expo-koulutus 3 2  1 20   5 
         
Suoritteita yhteensä   190 40 1 200 5 51  
 
 

1.4.4 Kemikaalihallinnon palvelukyky sekä suoritteiden ja  
julkishyödykkeiden laatu 
 
Käsittelyajat 
 
Uuden aineen ilmoitukset on käsitelty 60 vuoro-
kauden kuluessa ja uusien aineiden tuotannol-
lista tutkimusta ja kehitystyötä koskevat lupa-
hakemukset yhden kuukauden sisällä.  
 
Kasvinsuojeluaineita, suojauskemikaaleja ja 
kiinnittymisenestoaineita koskevia hakemuksia 
on jatkuvasti vireillä (132 kpl). Vaikka niistä 
kaikista ei pyydettäisikään STTV:n lausuntoa, ei 
nykyisillä resursseilla ja työtavoilla ole nähtä-
vissä, että jonoista päästäisiin täysin eroon. 
Vuoden 2006 analyysissä käsittelyajaksi on 
määritelty asian vireilletulopäivämäärän (Evi-
rasta tai SYKE:stä tulleen lausuntopyynnön) ja 
lausunnon valmistumisen välinen aika. Torjun-
ta-aineiden osalta keskimääräinen käsittelyaika 
oli 10 kk ja suojauskemikaalien osalta 2 v 6 kk. 
Suojauskemikaalien käsittelyajat pitenivät huo-
mattavasti edellisvuodesta (1 v 8 kk), mikä joh-
tuu siitä, että hakemusten käsittelyaikaan vai-
kuttaa huomattavasti myös hakemuksen laatu 
ja asian käsittelyä varten tarvittavat lisäselvitys-
pyynnöt.   
 
Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien EU-
riskinarviointityössä on EU-asetuksilla määrätty 
jäsenmaille yhden vuoden määräaika riskinar-
vion valmistumista varten lukien siitä, kun ai-
neisto on todettu riittäväksi arviointia varten. 
Kasvinsuojeluaineiden terveysvaikutusten arvi-
oinnin osalta STTV on pysynyt asetetuissa ai-
katauluissa sekä Eviran kanssa tehtyjen sopi-
musten puitteissa. Kuitenkin 3B-listalla olevia 
aineita (4 kpl) koskevat Suomen monografiat 

myöhästyivät kaikki, mutta eivät STTV:stä joh-
tuneesta syystä. Biosideja koskevalla ensim-
mäisellä arviointikierroksella olevien tehoainei-
den (3 kpl) arviot siirtyivät viivästyneinä vuodel-
ta 2005 vuodelle 2006, mutta ne saatiin val-
miiksi 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Yh-
delle hakijalle oli myönnetty pidennetty tutki-
musten toimitusaika ja siten yhden difenakumi-
aineiston arviointi aloitettiin vasta 2006.  
 
Uusien aineiden ja olemassa olevien aineiden 
riskinarvioinnin valmistumisen osalta ei ole ase-
tettu lainsäädännössä sitovia määräaikoja. Uu-
sien aineiden osalta EU-jäsenmaat ovat kuiten-
kin pyrkineet valmistelemaan aineesta riskinar-
vioinnin kahden vuoden sisällä siitä, kun yh-
teenveto aineen ilmoituksesta on toimitettu 
Euroopan kemikaalitoimistolle (ECB). Suomi on 
kahta ainetta lukuun ottamatta pysynyt tässä 
aikataulussa. Toisen aineen riskinarviointityötä 
ei ole priorisoitu, koska ainetta ei ole ilmoituk-
sen hyväksymisen jälkeen toistaiseksi luovutet-
tu markkinoille. Toisen aineen riskinarviointi on 
STTV:n osalta valmis, mutta lopullinen riskinar-
viointi odottaa SYKE:n ympäristöriskinarvioinnin 
valmistumista ennen kuin se voidaan toimittaa 
ECB:lle. Uuden REACH-asetuksen voimaan 
tullessa aineiden arviointivastuu siirtyy teolli-
suudelle, joten asian tarkempi seuraaminen 
tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista. 
 
Kemikaalien tuoterekisteriin tehtyjen kemikaali-
ilmoitusten käsittelyaika oli huomattavasti lyhy-
empi (15,9 vrk) aikaisempiin vuosiin verrattuna 
(40,8 vrk 2004 ja 36,0 vrk 2005). Tämä on seu-
rausta ruuhkan purkautumisesta. Käsittelyaika 
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on se aika, mikä kuluu rekisteriin saapuneen 
ilmoituksen tallennuksesta tarkastukseen. 
 
Muutoksenhaku STTV:n päätöksiin 
 
EU-riskinarvioiden osalta ei ole tullut perusteltu-
ja valituksia tai oikaisupyyntöjä. Yhdestä biosi-
disesta torjunta-aineesta, josta torjunta-
ainelautakunta teki päätöksen 18.12.2006, teh-
tiin heti vuoden vaihteen jälkeen valitus Helsin-
gin hallinto-oikeudelle. Hakija oli tyytymätön 
luokituspäätökseen ja valmisteen käytön rajoit-
tamiseen vain ammattimaiseen käyttöön. Haki-
jaa oli kuitenkin informoitu päätöksen todennä-
köisestä sisällöstä jo ennen kuin hakemusta oli 
jätetty käsiteltäväksi. 
 

Kemikaalien tuoterekisterin palvelukyky 
ja laatu 
 
KETU-rekisterin (palvelimen) käytettävyys oli 
100 %, kuten edellisenäkin vuonna. Hakuja 
ePortti-portaalin kautta KETU-tietokantaan teh-
tiin vuoden aikana kaikkiaan 6 905 kpl (2004 
7 774 kpl ja 2005 6 547 kpl). Pääasiallisia tieto-
kannan käyttäjiä ovat kuntien kemikaali- ja pe-
lastusviranomaiset, työsuojelupiirit, Myrkytystie-
tokeskus, Keskusrikospoliisi ja Työterveyslai-
tos.  
 
Tuoterekisteriin kerättyjen tietojen laadunval-
vontaa toteutettiin lähettämällä toiminnanhar-
joittajille suunnattu kemikaali-info, jonka aihee-
na oli toiminnanharjoittajien yhteystietojen päivi-
tys. 
 

 

TUPAKAN AIHEUTTAMIEN HAITTOJEN EHKÄISEMINEN 

1.4.5 Tupakkavalvonnan suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 
Tupakan mainonta, myynti, tupakkatuotteet ja niiden laadunvalvonta 
 
STTV antoi yhden tupakkatuotteiden mainontaa 
koskevan kieltopäätöksen, jonka tehosteeksi 
määrättiin 150 000 euron uhkasakko. STTV 
puuttui tupakan ilmaisjakelutapaukseen saatu-
aan yhteydenottoja, joiden mukaan muun mu-
assa ostoskeskusten parkkipaikoilla rekrytoitiin 
koepolttajia uudelle savukemerkille. Koepoltta-
jiksi oli houkuteltu myös nuoria ja alaikäisiä ja 
ainakin yhdelle alaikäiselle lähetettiin tupakkaa 
kotiin. STTV kielsi yhtiötä toistamasta tupakka-
lain 8 §:n 1 momentin vastaista savukkeiden 
myynninedistämistoimintaa, joka toteutetaan 
jakamalla savukkeiden ilmaisnäytteitä ja kehot-
tamalla polttamaan ja arvioimaan tuotetta. Tu-
pakkayhtiö ei hakenut päätökseen muutosta 
markkinaoikeudessa. Toiminnassa osallisena 
olleelle mainostoimistolle annettiin huomautus.  
 
Tupakan mainontaa koskevia asioita tuli vireille 
kuusi, joista kolme koski savukkeiden ilmaisja-
kelua ja kaksi nuuskamainontaa sekä yksi tu-
pakan mainontaa työpaikkailmoituksessa. Li-

säksi virasto linjasi mainontakiellon rajoja alan 
toiminnanharjoittajille annetulla ennakkoneu-
vonnalla. 
 
Tupakan ainesosia koskevia ilmoituksia otettiin 
vastaan 15. Savukkeista poltettaessa syntyvien 
haitta-aineiden mittaustuloksia koskevia ilmoi-
tuksia otettiin vastaan viisi. Testauslaboratorion 
tunnustamisia tai tupakkatuotteen markkinoilla 
oloa koskevia todistuksia koskevia asioita ei 
tullut vireille vuonna 2006. 
 
Vuoden lopussa tuli voimaan Kuluttajaviraston 
johdolla EU:n mainontaa ja markkinointia val-
vovien viranomaisten yhteistyötä ja tietojen 
vaihtoa koskeva asetus, jossa STTV on nimetty 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi omalla toimialal-
laan. 
 
STTV osallistui useisiin kansainvälisiin yhteis-
työkokouksiin, jotka on eritelty seuraavassa 
taulukossa. 

 
Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyö 
 
Suuri osa STTV:n toiminnasta on kotimaista ja 
kansainvälistä asiantuntija- ja viranomaisyhteis-
työtä, jossa ei synny varsinaisia mitattavia suo-
ritteita tai julkishyödykkeitä. Oheisessa yhteen-

vedossa on esitetty tupakkavalvonnan asian-
tuntijatoiminnassa ja viranomaisyhteistyössä 
syntyneitä sijaissuureita (kokoukset, koulutus-
päivät, koulutetut henkilöt, julkaisut ja lausun-
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not). Asiakokonaisuuksia on arvioitu määrittä-
mällä STTV:n rooli (1=osallistuja, 2=keskeinen 
valmistelija, 3=vetäjä) sekä asiakokonaisuuden 
painoarvo asteikolla 1-5. Asiakokonaisuuden 

toteutumisen onnistumista on arvioitu asteikolla 
0-5 niissä asiakokonaisuuksissa, joissa STTV 
on ollut vetäjänä tai keskeisenä valmistelijana. 

 
Taulukko 38: Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyön tunnuslukuja tupakkavalvonnassa 2006 
 
 

Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet  
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulutus 
päiviä 
(kpl) 

Koulu- 
tettuja  
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lausun-
toja 
(kpl) 

 

Tupakkalain muutoksen siirtymäaikaohje 3 4 3 13 1 840 1   5 
STM:n avustaminen hallituksen  
esityksen valmistelussa 3 5 10     1   5 

Tupakointitila- työryhmä 3 4 1 0,5 15     4 

Tupakointitila-asetus/koulutus 2 4   13 1 840 1   3 

Valvontaohjelma (tupakka) 3 4 6     1   5 

Tupakka ja terveys -päivä työpaja 3 4 3 1 10 1   5 

Tupakka ja terveys -päivä luento 2 4 3 1 200 1   5 

Viranomaisten yhteishanke (lakialoite) 3 4 3     1   5 
Lakimuutoskoulutukset 
viranomaisille ja toiminnanharjoittajille 2 4 10 10 1 500 1   5 

Viranomaisten yhteistyökokous  
yrttitupakasta 2 4 1     1   5 

Nikotiinivalmisteiden seurantaryhmä 1 3 8     1     
Tupakkavalvonnan riittävyyden arviointi-
hanke 3 3    1   

Terveysjärjestöjen tupakkayhteistyöryhmät 2 3 4     5 

KTL:n ja TTL:n tupakkayhteistyöryhmät 2 3 3     5 
Itsestään sammuvat savukkeet 
-työryhmä 1 3 2     1     

Member States Health Experts  
(tupakkamainontadirektiivi) 1 3 1     1     

Regulatory Committee  
(tupakkatuotedirektiivi) 1 3 1           

3rd Meeting WHO Tobacco Free Initiative, 
Ottawa 25.-29.10. 1 3 1 5     
European Network of Government Labora-
tories for Tobacco Products, 8th and 9th 
meeting 1 3 2 5     
2nd TobLabNet Meeting 19.-23.11. Peking 1 3 1 5     
         
Suoritteita yhteensä   63 53,5 5 405 13 0  
 

1.4.6 Tupakkavalvonnan palvelukyky sekä suoritteiden ja  
julkishyödykkeiden laatu 
 
STTV julkaisi tupakan haitta-aine ja ainesosa-
tiedot kotisivuillaan tulostavoitteen mukaisesti 
helmikuun loppuun mennessä. Haitta-aineita 
koskevan sivun kävijämäärä oli 2 566 vuoden 

2006 lopussa. Tuorein haitta-aineluettelo (vuo-
delta 2005) ladattiin sivuilta 1 112 kertaa. Edel-
lisen vuoden haitta-aineluetteloa on ladattu 
kahden vuoden aikana yhteensä 1 120 kertaa.  
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ELINYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 

1.4.7 Tulosalueen suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 
Terveydensuojelu 
 
Vesiasiat 
 
STTV valmisteli talousvettä toimittavien laitos-
ten henkilöstön laitosteknisen ja talousvesihy-
gieenisen osaamisen sekä uimahallien ja kylpy-
löiden henkilöstön laitosteknisen ja allasvesihy-
gieenisen osaamisen liittyvää osaamistestaus-
järjestelmää (OSTI). Tähän liittyy osaamistes-
taajien hyväksymismenettelyn sekä kysymystie-
topankin valmistelu sekä järjestelmän testaami-
nen. Osaamistestauksen on oltava valmis vuo-
den 2007 alussa. STTV:n edustaja osallistui 
myös asiaan liittyvän koulutusmateriaalin ja 
oppaiden valmisteluun sekä antoi asiaan liitty-
vää koulutusta ja informaatiota. 
 
Virasto osallistui mm. uuden uimavesidirektiivin 
kansallisen toimeenpanoon liittyvän asetuksen, 
terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisia 
tutkimuksia tekeviä laboratorioita koskevan 
asetuksen valmisteluun. Lisäksi virasto osallis-
tui osaamistestaukseen liittyvien asetusten 
sekä alkutuotannon hygieniavaatimuksia kos-
kevan sekä pakatun veden laatuvaatimuksia 
koskevien asetusten valmisteluun. Laboratori-
oiden hyväksymismenettely muuttui, ja STTV 
oli mukana laatimassa hyväksymisedellytyksiä 
sekä toimii terveydensuojelulain mukaan lau-
sunnonantajana terveydensuojelulain mukaisia 
tutkimuksia tekevien laboratorioiden hyväksy-
mismenettelyssä. Lausuntoja annettiin 16. 
 
Virasto osallistui myös EU:n rakennustuotedi-
rektiiviin liittyvän EAS (European Acceptance 
Scheme) –järjestelmän kansallisen työryhmän 
toimintaan, jonka päämääränä on harmonisoida 
talousveden kanssa kosketuksissa olevien ra-
kennustuotteiden hyväksymismenettelyt eri EU-
maissa. STTV osallistui talousvesien osalta 
tärkeään Suomen ympäristökeskuksen koor-
dinoimaan Torjunta-aineet pohjavesissä - hank-
keeseen ja vesien virkistyskäytön kannalta 
merkittävään uimavesien mikrobiologista turval-
lisuutta tutkivaan hankkeeseen. Hankkeet ovat 
monen hallinnonalan, etenkin sosiaali- ja terve-
ysministeriön ja ympäristöministeriön, kanssa 
tehtävää yhteistyötä ja palvelevat siten myös 
muita viranomaisia. 
 

Ohjauksensa välineinä virasto käyttää koulutus-
tilaisuuksia, esitelmiä, mediatiedotteita ajankoh-
taisista asioista, oppaita ja raportteja sekä yleis-
tajuisia lehtiartikkeleita. Terveydensuojeluviran-
omaisia virasto ohjaa joko suoraan tai läänin-
hallitusten välityksellä.  
 
Suoran laboratorio-ohjauksensa lisäksi virasto 
osallistui laboratorioalan viranomaisten Elintar-
viketurvallisuusvirasto Eviran sekä akkreditoin-
tielin FINAS:n jäsenistä koostuviin yhteistyö-
ryhmiin, sosiaali- ja terveysministeriön ja Kan-
santerveyslaitoksen hankkeisiin sekä kansain-
väliseen vesimikrobiologisten menetelmien 
standardisointityöhön. Talousvettä toimittavia 
laitoksia STTV palvelee julkaisemalla yhteis-
työssä KTL:n kanssa vuosittain raportin suurten 
vesilaitosten toimittaman talousveden valvon-
nasta ja laadusta sekä kouluttamalla vesilai-
toshenkilökuntaa.  
 
Jäteasioita koskevat julkaisut 
 
STTV:n edustaja osallistui jätelain uudistamis-
selvityksen valmisteluun VALTSU-työryhmän 
lakijaoksessa. Lakijaoksen raportti Jätelainsää-
dännön uudistamistarpeita ja –mahdollisuuksia 
julkaistiin syyskuussa 2006.  
 
STTV:n edustaja osallistui Suomen ympäristö-
keskuksessa tehdyn yhdyskuntajätevesilietteen 
loppusijoitusta koskevan esiselvityksen asian-
tuntijatyöryhmään. Selvitys on julkaistu SYKE:n 
internet-sivuilla. 
 
STTV julkaisi oppaan Terveydenhuollon jätteet, 
Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoi-
tuksen yleiset suuntaviivat. 
 
Terveydensuojelun KUTI/YHTI-hanke 
 
KUTI/YHTI-hankkeet ovat osa ELATI-kehitys-
ohjelmaa. Hankkeen tarkoituksena on ympäris-
töterveydenhuollon valvontatietojen hyödyntä-
misen parantaminen kehittämällä yhteistä koh-
detietojärjestelmää keskushallinnon ja kuntien 
käyttöön. Hanketta ohjasi KUTI-ohjausryhmä ja 
varsinainen työskentely on jaettu eri projektei-
hin, joista STTV-KUV-vetoisesti toimii YHTI-
projekti kattaen terveydensuojelun, tupakkaval-

 



vonnan, kemikaalivalvonnan sekä tuoteturvalli-
suusvalvonnan kohdetiedot ja tiedonkeruun. 
Tältä osin hanke saatiin päätökseen toukokuun 
loppuun mennessä ja tuotoksena on loppura-
portti ”Ympäristöterveydenhuollon kohdetieto-

järjestelmän prosessien kuvaus ja tietojärjes-
telmän määrittely”. Varsinainen kohdetietojär-
jestelmän rakentaminen alkaa vuonna 2007. 
 

 
 
Geenitekniikkalain mukainen valvonta 
 
STTV laati geenitekniikkalain mukaisten tarkas-
tusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen täh-
täävän valvonnan vuosisuunnitelman. Tarkaste-
tut ilmoitukset käsittivät muuntogeenisillä kas-
veilla, mikro-organismeilla ja eläimillä harjoitet-
tavaa käytön luokkien 1 ja 2 toimintaa. Tarkas-
tuskäynnit kohdistuivat ensisijaisesti suuriin 
organisaatioihin kuten yrityksiin, tutkimuskes-
kuksiin ja yliopistoihin eri puolilla Suomea.  
 
Suljettua käyttöä valvottiin tarkastuskäyntien 
lisäksi myös kirjallisten selvitysten avulla (ns. 
muu valvonta). Kirjallisilla selvityksillä kartoitet-
tiin lähinnä ilmoitusten voimassaoloa. Vuoden 
2006 valvontasuunnitelman ilmoituksista 28 kpl 
valvottiin kirjallisten selvitysten avulla. Kirjallisin 
selvityksin tehtävä valvonta palvelee osaltaan 
myös rekisteritietojen ajantasaistamisprosessia.  
 
Yhteensä tarkastusten ja ns. muun valvonnan 
kautta valvottiin 131 suljetun käytön ilmoitusta. 
Tulostavoite ylitettiin muilta osin paitsi luokan 3 

hakemusten osalta. Tulossopimuksen mukai-
sena tavoitteena oli tarkastaa 75% ennen vuot-
ta 2005 jätetyistä luokan 3 suljetun käytön ha-
kemuksista, joita on yhteensä kolme. Tarkas-
tukset siirrettiin käytännön syistä vuodelle 2007. 
 
Tulostavoitteita asetettaessa ei ollut käytössä 
tietoa tarkastettavien ilmoitusten määrästä eikä 
niiden käytön luokista. Siten tavoitteet ovat 
arvioita, joita tehdessä ei ole otettu huomioon 
tarkastustiheyttä eikä sitä, että eri vuosina jätet-
tyjen ilmoitusten määrät vaihtelevat.  
 
Lisäksi rekisteritiedot ovat edelleen puutteelli-
sia, mutta niitä täydennetään tarkastuksilla il-
menneiden seikkojen perusteella. Muun muas-
sa ilmoituksen käytön luokan puuttuminen häi-
ritsee tulossopimuksen mukaisen tarkastustoi-
minnan suunnittelua, koska tällaiset ilmoitukset 
jäävät pois tietoteknisesti tehtävästä vuosira-
portista. 
 

 
 
 
Taulukko 39: Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan kattavuus ja  
geenitekniikan rekisterin käyttäjätyytyväisyys 2004-2006 
  
 
Geenitekniikkalain mukainen valvonta  
ja geenitekniikan rekisteri 2004* 2005 

Tavoite 
2006 

 Tot. 
2006 

- ilmoituksia (käytön luokka 3)  
tarkastettu viimeisen 2 v sisällä (%) 

33 % 0 % 75 % 0 % 

- ilmoituksia (käytön luokka 2) 
tarkastettu viimeisen 4 v sisällä (%) 

1 % 27 % 65 % 66 % 

- ilmoituksia (käytön luokka 1)  
tarkastettu viimeisen 5 v sisällä (%) 

2% 38 % 65 % 76 % 

- gt-rekisterin käyttäjien tyytyväisyys  
(asteikolla 1-5) 

- 2,9 3 3,3 

- kahden viikon kuluessa luovutettujen  
tarkastustietojen osuus (%) 

- ** 75 % ** 

 
*) Huom. geenitekniikan rekisteri perustettu syksyllä 2004 
**) ei voida mitata  
Tiedot perustuvat geenitekniikan rekisteriin ja rekisterin ylläpitotyöryhmän pöytäkirjoihin. 
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Kaavio 6: Vuosina 2004-2006 valvottujen muuntogeenisten organismien suljetun käytön ilmoitusten 
lukumäärät (kpl) 
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Tiedot perustuvat geenitekniikan rekisteriin. 
* STTV:stä tuli geenitekniikkalain mukainen valvontaviranomainen syyskuussa 2004 
 
 
Kaavio 7. Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan valvontatapahtumat vuosina 2004-2006  
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Tiedot perustuvat geenitekniikan rekisteriin. 
* STTV:stä tuli geenitekniikkalain mukainen valvontaviranomainen syyskuussa 2004 
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Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyö 
 
STTV:n toiminta terveydensuojelun alueella on 
kotimaista ja kansainvälistä asiantuntija- ja vi-
ranomaisyhteistyötä, jossa ei synny varsinaisia 
mitattavia suoritteita tai julkishyödykkeitä. Ohei-
sessa yhteenvedossa on esitetty terveydensuo-
jelun ja geenitekniikan asiantuntijatoiminnassa 
ja viranomaisyhteistyössä syntyneitä sijaissuu-
reita (kokoukset, koulutuspäivät, koulutetut 

henkilöt, julkaisut ja lausunnot). Asiakokonai-
suuksia on arvioitu määrittämällä STTV:n rooli 
(1=osallistuja, 2=keskeinen valmistelija, 
3=vetäjä) sekä asiakokonaisuuden painoarvo 
asteikolla 1-5. Asiakokonaisuuden toteutumisen 
onnistumista on arvioitu asteikolla 0-5 niissä 
asiakokonaisuuksissa, joissa STTV on ollut 
vetäjänä tai keskeisenä valmistelijana. 

 
 
Taulukko 40: Asiantuntija- ja viranomaisyhteistyön tunnuslukuja terveydensuojelun ja  
geenitekniikkalain mukaisen valvonnan alueella 2006 
 

Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet  
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulutus 
päiviä 
(kpl) 

Koulu- 
tettuja  
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lausun-
toja 
(kpl) 

 

Läänintarkastajien vuosittaiset  
työkokoukset 3 4 3 5 15     5 

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset 
koulutuspäivät 3 4 4 4 360 4   5 

Valtakunnalliset terveystarkastajien  
koulutuspäivät 

2 4 1 1 180 1   5 

TERVEYDENSUOJELUASIAT         

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset 
valvontaohjelmat -työryhmä 

3 5 8     1 3 5 

-  Kuntien kuulemistilaisuus 3 5 1 1 60     5 

STTV:n vastuulla olevat valtakunnalliset 
valvontaohjelmat (terveydensuojelu) 

3 4 6     1   5 

-  Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäi-
vät/Kuntaliitto 

2 4   1 80 1   5 

-  Hyvää hallintoa ja suunnitelmallista val-
vontaa –päivä 

1 4   1 90 1     

Elintarvikevalvonnan periaatepäätös  
-seurantatyöryhmä 

2 4 5     1   4 

Ympäristöterveydenhuollon alueellisen 
yhteistoiminnan kokeilu (YTAKE- hanke) 

3 5 7     1   5 

-  Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon 
valvonnan seudullistaminent/Efeko 

2 3 2 3 137 1   5 

-  Seutuseminaari/Varkauden seutu 2 3   1 50 1   5 

-  Seutuseminaari/Pirkkala 2 3   1 35 1   5 
YHTI/KUTI (ympäristöterveydenhuollon 
kohdetietojärjestelmä ja valvontatietojen 
keruu) hanke 

3 5 8     2   5 

Asuntojen tupakansavu- työryhmä 3 4 8         4 

-  Isännöintipäivät 1 3   1 400 1     

-  Tupakka ja Terveys-päivät/työkokous 3 4   1 10 1   5 

Muut työryhmät ja yhteistyötapahtumat                 
-  Ympäristöterveydenhuollon diplomilauta-
kunta 2 4 3     5 
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Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet  
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulutus 
päiviä 
(kpl) 

Koulu-
tettuja 
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lausun-
toja 
(kpl) 

 

-  Huumausainetyöryhmä 1 4 6      

-  Forum Mikkeli 1 3   2 120 1     

-  Elinympäristöohjelma- työryhmä 1 3 2           

-  Mikkelin ammattikorkeakoulun neuvotte-
lukunta 

1 3 2           

-  Ilmansuojelun yhteistyöryhmä (vj) 1 3 2           

-  Ilmastonmuutos-työryhmä (vj) 1 3 2           

JÄTEASIAT         

Jätehuollon valtakunnallinen suunnitelma 
(VALTSU-työryhmä) 2 4 18 2 260 1   4 

Jätelainsäädännön uudistustarvetta  
selvittänyt työryhmä 1 4 15     1     

Lietteen loppusijoitusta selvittävä 
asiantuntijaryhmä 2 3 2     1   4 

Lannoitevalmisteasetuksia valmistellut 
työryhmä  2 3 2     2   4 

Jätealan yhteistyöryhmä 1 3 4           
Sivutuoteasetuksen toimeenpanoryhmä 2 3 2         3 
Terveydenhuollon jätteet -julkaisu 3 4       1   5 

VESIASIAT         

Talous- ja allasvesihygieniaosaamisen 
testausjärjestelmä (OSTI) 3 5 6 5 440  1 4 

OSTI:n käyttöoppaat 2 5 7   2   
Uimavesiasetus-työryhmä 2 4 8     1    
Uimavesien mikrobiologinen turvallisuus 3 4 9 2 130 2   
Vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät  
-työryhmä 2 4 2     1    

Laboratorioasetus-työryhmä 2 4 7 1   1 1  
Alkutuotannon hygienia -työryhmä 2 3 2          
Pakatun veden laatu -työryhmä 2 3 6          
Laboratorio-yhteistyöryhmät 2 4 11 3 150 3    
Vesimikrobiologiset menetelmät -työryhmä 2 4 5          
Torjunta-aineet pohjavesissä -työryhmä 3 4 12     1    
Vesi- ja terveys -työryhmä 2 3 3          
EAS- työryhmä(talousveden kanssa  
kosketuksiin joutuvat materiaalit) 2 3 3          

Mediahaastattelut: TV (4), radio (2), lehdet 
(useita) 1 3       

GEENITEKNIIKKA         

Geenitekniikkalaki-luento suom. 3 3     35       
Biotechnology & society -luento, engl. 1 3     12       
BIOT-100 luento/HY 1 3     57       
Lausuntoja GTLK:lle 2 4         8 5 
GT-rekisterityöryhmän kokoukset 3 5 6         5 
Valvontajaoston kokoukset 2 4 5         5 
GTLK:n lomakeprojekti 2 4           2 
Lainmuutoksen aloite/valmistelu 3 4           * 
         
Suoritteita yhteensä   205 35 2 621 36 13  
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1.4.8 Tulosalueen palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 
 
Terveydensuojelua koskevien luentojen asia-
kastyytyväisyyttä mitattiin Kuntaliiton ympäristö-
terveydenhuollon koulutuspäivillä sekä Efekon 
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvon-
nan seudullistaminen –tilaisuudessa. STTV:n 
edustajien saamat arvioinnit olivat erittäin hyvät 
(3,9-4,3 asteikolla 1-5).  
 
Geenitekniikan rekisterin toimivuutta mitattiin 
vuonna 2006 käyttäjille tehdyllä tyytyväisyys-
kyselyllä. Tulokset osoittivat, että tyytyväisyys-
taso oli numeroin ilmaistuna keskimäärin 3,3 

(asteikolla 1-5). Vuoden 2006 tavoitteena oli 
saavuttaa taso 3,0. Eri vastaajien kesken ha-
jonta yksittäisten kysymysten kohdalla oli suuri. 
Erityisenä ongelmana kaikki vastaajat pitivät 
hakutoiminnon toimimattomuutta. 
 
Tarkastustoiminnan sähköinen asiakastyytyväi-
syyskysely toteutettiin koeluontoisesti syksyllä 
2006, mutta vastauksia saatiin vähän. Asiakas-
tyytyväisyyden systemaattinen kartoitus käyn-
nistyy vuonna 2007. 

 

TUKIPALVELUT 

1.4.9 Tukipalveluiden suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 
STTV osallistui sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan sisäiseen sekä valtionhallinnon 
yhteiseen viranomaisyhteistyöhön tietohallinnon 
kehittämiseksi. Oheisessa yhteenvedossa on 
esitetty tässä työssä syntyneitä sijaissuureita 
(kokoukset, koulutuspäivät, koulutetut henkilöt, 
julkaisut ja lausunnot). Asiakokonaisuuksia on 
arvioitu määrittämällä STTV:n rooli 
(1=osallistuja, 2=keskeinen valmistelija, 
3=vetäjä) sekä asiakokonaisuuden painoarvo 
asteikolla 1-5. Asiakokonaisuuden toteutumisen 
onnistumista on arvioitu asteikolla 0-5 niissä 

asiakokonaisuuksissa, joissa STTV on ollut 
vetäjänä tai keskeisenä valmistelijana.  
 
STTV laati viestinnän toimintasuunnitelman ja 
julkaisi 10 tiedotetta. Viraston sisäisen sähköi-
sen viikkotiedotteen Tietovirran julkaiseminen 
alkoi maaliskuussa ja se ilmestyi vuoden aikana 
38 kertaa.  
 
STTV osallistui STM:n hallinnonalan talous- ja 
henkilöstöhallinnon tehtävien alueellistamista 
valmistelemaan työryhmään (Palke-työryhmä). 

 
Taulukko 41: Tietohallinnon asiantuntija- ja viranomaisyhteistyön tunnuslukuja 
 

Asiakokonaisuus 
STTV:n 

rooli  
(1-3) 

Paino-
arvo 
(1-5) 

Suoritteet  
Toteu-

tuminen 
(0-5) 

   Koko-
uksia 
(kpl) 

Koulutus 
päiviä 
(kpl) 

Koulu- 
tettuja  
(kpl) 

Julkai-
suja 
(kpl) 

Lausun-
toja 
(kpl) 

 

STM, hallinnonalan sähköisen asioinnin 
työryhmä 3 4 7   1  5 

STM, hallinnonalan IT-strategian ohjaus- ja 
projektiryhmät 2 4 8      

STM, hallinnonalan tietohallinnon koor-
dinointiryhmä 2 4 5      

STM, tietoturvatyöryhmä 2 3 12      
STM, operatiivisen atk-henkilöstön yhteis-
työryhmä 2 2 13      

SM, lääninhallitusten verkkoasioinnin kehit-
tämisen ohjausryhmä 2 4 3      

VM, sähköisen asiointialustaprojektin ohja-
us- ja projektiryhmät 2 5 18      
         
Suoritteita yhteensä   66 0 0 1 0  

 61



 
 

1.4.10 Tukipalveluiden palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 
 
STTV:n ylläpitämien alkoholitietojärjestelmän 
(ALLU) ja geenitekniikan rekisterin asiakas-
tyytyväisyyttä selvitetään säännöllisesti kyse-
lyiden avulla. Geenitekniikan rekisterin tulok-
set on esitetty kyseisen tulosalueen kohdalla. 
ALLU-tietojärjestelmää koskeva sähköinen 
kysely osoitettiin lääninhallituksille ja STTV:n 

alkoholihallinnon virkamiehille. Edellinen kysely 
toteutettiin 2002 ja vastaisuudessa kysely toiste-
taan vuosittain. Kyselyn vastausprosentti oli erit-
täin hyvä, 80 %. ALLU-tietojärjestelmää koskeva 
yleisarvosana oli 3,8. Sähköisten lomakkeiden 
osalta arvosana oli 4,5. STTV:n tietohallinnon 
tarjoama tuki arvioitiin hyväksi (4,1). 

 
 
 
 

1.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
Tulossopimuksessa asetettuna pitkän aikavälin tavoitteina ovat kannustavan palkkausjärjestelmän 

käyttöönottaminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen, henkilöstön jaksaminen ja  
motivoituminen sekä hyvä johtaminen. 

 
 
STTV:n uuden palkkausjärjestelmän käyttöön-
otto eteni siirtymäajan seuraavaan vaiheeseen, 
jossa palkkausjärjestelmän mukaisista korotuk-
sista maksetaan 47 %. Palkkausjärjestelmään 
liittyvistä tehtävänkuvauksista sekä vaativuus- 
ja suoritusarvioinneista laadittiin ohjeistus (UPJ-
käsikirja).  
 
Viraston TYKY- ja virkistystoiminta oli aktiivista 
ja sai työtyytyväisyyskyselyssä henkilöstöltä 
erityistä kiitosta. Koulutukseen osallistui hieman 
pienempi osa henkilöstöstä kuin edellisenä 
vuonna, mutta kuitenkin runsaat puolet henki-
löstöstä päivitti osaamistaan koulutuksessa. 
Koulutuspäivien määrä koulutettua kohden 
kasvoi jonkin verran. Henkeä kohti laskettujen 
sairauspäivien määrä väheni merkittävästi, 
mutta sairastapausten määrä sen sijaan nousi.  
 

Johtamiskäytäntöjen dokumentointia toteutettiin 
uudistamalla johtoryhmän työskentelytapoja ja 
laatimalla sitä koskeva prosessikuvaus. Kaksi 
esimiestä osallistui johtamiskoulutukseen. Työ-
tyytyväisyysbarometrissa johtamiskäytäntöä 
kartoittavien kysymysten keski-indeksi oli 2,97 
(edellisenä vuonna 2,98, tavoite vuoteen 2007 
mennessä 3,5).  
 
Työtyytyväisyysbarometrin tuloksia käsiteltiin 
laajennetussa johtoryhmässä, jossa vahvistet-
tiin kriittiset indeksiarvot ja nimettiin vastuuhen-
kilöt laatimaan toimenpidesuunnitelmat baro-
metriarvojen parantamiseksi. STTV antoi sosi-
aali- ja terveysministeriölle tilinpäätöskan-
nanotossa edellytetyn selvityksen henkilöstön 
työhyvinvoinnista. 
 
Viraston henkilöstötilinpäätös ja työtyytyväi-
syysbarometrin tulosten tarkastelu ovat toimin-
takertomuksen liitteenä 1. 
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Taulukko 42: Henkilöstöhallinnon tunnuslukuja  
  

 2004 2005 Tavoite 
2006 2006 Muutos 

2005-06 
Henkilöstörakenne       
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 89 90 87 88 -2,2 % 
Henkilötyövuodet 90,9 90,3 88 86,4 -4,3 % 
Henkilöstön muutos, henkilöä +-0 +1 -2 -2  
Vakinaisia, lkm / %  77 / 87% 78 / 87 % 78 / 90 % 79 / 90 % +1,3 % 
Vakinaisia, naisia/miehiä 47/31 48/30  49/30  
Määräaikaisia, lkm / % 12 / 13 % 12 / 13 % 9 / 10 % 9 / 10 % -25,0 % 
Määräaikaisia, naisia/miehiä 10/2 9/3  8/1  
Henkilöstön keski-ikä 47,4 48,1  48,3 +0,4 % 
      
Osaamisen varmistaminen      
Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv 507 586 630 529 -9,7 % 
Koulutuspäivät / htv 1,9 3,0 3 2,4 -20,0 % 
      
Työhyvinvointi      
Työtyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,3 3,2 3,5 3,2 0,0 % 
Lähtövaihtuvuus*, % 10 % 7 % 7 % 9 %  
Tulovaihtuvuus*, % 6 % 6 % 5 % 8 %  
    * varsinainen vaihtuvuus ilman lyhyitä  
      määräaikaisia virkasuhteita 

     

Työkyvyttömyyseläkkeelle  
siirtyminen, % 

0 % 0 % 0 % 0 % 0,0 % 

Sairauspoissaolot, pv/htv 8,6 9,2 8,0 7,1 -22,8 % 
Sairastapaukset kpl/htv 2,3 2,1 2 2,6 +23,8 % 
Vanhuuseläkkeelle siirtymisen keski-ikä 61,3 61,0 63,0 - - 
Naisten osuus johtotehtävissä (ylin johto, 
osastopääll. ja yksikön pääll.), lkm/kaikki 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 0,0 % 

Naisten osuus johtotehtävissä, % 38 % 38 % 38 % 38 % 0,0 % 
Työterveyshuolto, euroa/htv 458 462 450 534 +15,6 % 
Työkunnon ja työtyytyväisyyden  
edistäminen, euroa/htv 

214 250 230 298 +19,2 % 
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1.6 Tilinpäätösanalyysi 

1.6.1 Rahoituksen rakenne 
 
STTV:n toiminta rahoitetaan valtaosin talousar-
vion kautta. STTV:n menot on budjetoitu brut-
tomääräisinä lukuun ottamatta kemikaalien 
tuoterekisteriyksikköä. STTV:lle myönnetty 
kahden vuoden siirtomääräraha vuodelle 2006 
oli 5 007 000 €. Kemikaaliyksikön tulot olivat 
792 000 € (11 % käytettävissä olleesta rahoi-
tuksesta 2006). Edellisiltä vuosilta siirtynyt siir-
tomääräraha oli 1 309 000 €. 
 

Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus viraston 
rahoituksesta on varsin vähäinen (0,5 % käytet-
tävissä olleesta rahoituksesta 2006). Valtiokont-
tori myönsi Kaiku-rahoitusta 7 000 € työilmapii-
rin kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö 
myönsi terveyden edistämisen määrärahoista 
hankerahoitusta 30 000 € tupakkavalvontaa 
varten, mutta hanke ei toteutunut toimintavuon-
na. 
 

 

1.6.2 Talousarvion toteutuminen 
 
STTV:n määrärahat on budjetoitu valtion talo-
usarvion momentille 33.09.21. Menot on budje-
toitu bruttomääräisinä lukuun ottamatta kemi-
kaalien tuoterekisteriyksikköä. STTV:lle myön-
netty määräraha vuodelle 2006 oli 5 055 000 €. 
Määrärahasta siirrettiin tilijaottelun muutoksella 
34 000 € sosiaali- ja terveysministeriön käyt-
töön henkilöstövoimavarojen uudelleen kohden-
tamiseksi. Summa vastasi geenitekniikan ylitar-
kastajan viran palkkausmenoja kahdeksalta 
kuukaudelta. Lisäksi määrärahasta siirrettiin 
ensimmäisen lisätalousarvion aiheuttamana 
muutoksena 14 000 € Terveydenhuollon oike-
usturvakeskuksen resurssitarpeisiin. Lopullinen 
määräraha oli siten 5 007 000 €. Vuodelle 2005 
määrärahaa oli myönnetty 5 035 000 €, vähen-
nystä oli 0,6 %.  
 
Määrärahaa käytettiin 5 021 000 €, vähennystä 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,5 %. Brutto-
budjetoidut menot olivat 5 132 000 € ja netto-
budjetoidut menot 681 000 €. Tuoterekisteriyk-
sikön nettobudjetoidut tulot olivat 792 000 €. 
Vuoden 2006 määrärahasta tuli alijäämää 
14 000 €. Edellisiltä vuosilta määrärahaa oli 
siirtynyt 1 309 000 €, joten vuodelle 2007 siirtyi 
1 295 000 €. Viraston tulossopimuksessa ase-

tettuna tavoitteena on ollut pienentää siirtyvän 
määrärahan osuutta toimintamenomäärärahois-
ta tulossopimuskaudella 2004-2007. Siirtyvän 
määrärahan osuus oli nyt 26 % eli jokseenkin 
sama kuin edellisenä vuotena. 
 
Tuloarviomomentille 12.33.09 oli budjetoitu 
1 144 000 € (1 120 000 € vuonna 2005). Tuloja 
oli 1 180 000 €. Tulot vastasivat varsin hyvin 
arvioitua. Lievä ylitys johtui siitä, että alkoholi-
hallinnon lupa- ja valvontamaksuja sekä biosi-
dimaksuja kertyi hieman ennakoitua enemmän, 
joskin vastaavasti kasvinsuojeluaineiden EU-
riskinarvioinnin maksuja kertyi hieman budjetoi-
tua vähemmän. Vähennystä edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 71 500 €. Vähennys johtui pää-
asiassa siitä, että alkoholijuomien anniskelulu-
pien myöntäminen siirtyi STTV:ltä lääninhalli-
tuksille vuoden 2005 alussa, mutta STTV käsit-
teli siirtymäsäännösten nojalla loppuun edelli-
senä vuonna vireille tulleet lupa-asiat, joista 
kertyi käsittelymaksuina 49 000 €. Vuonna 
2006 anniskelun lupamaksutuloja ei enää ker-
tynyt. Lisäksi vuoden 2005 kirjanpitoon oli kirjat-
tu virheellisesti vuodelle 2004 kuuluneita kemi-
kaalituloja. 
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1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma 
 
Maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 
1 968 000 €. Tuotot koostuivat alkoholihallinnon 
lupa- ja valvontamaksuista 788 000 € 
(831 000 € vuonna 2005), kemikaalihallinnon 
maksuista 365 000 € (oikaistuina 234 000 € 
vuonna 2005), kemikaalien tuoterekisteriyksi-
kön tuotoista 792 000 € (788 000 € vuonna 
2005) sekä tupakkalain nojalla annetuista pää-
töksistä ja geenitekniikkalain mukaisista tarkas-
tuksista 15 000 € (16 000 € vuonna 2005). 
Maksullisen toiminnan tileistä poistoja oli 
2 300 €. Maksullisen toiminnan tuotot vähenivät 
51 000 €. Vuoden 2005 kirjanpidossa oli 
161 000 € vuodelle 2004 kuuluneita tuloja, joten 
todellisuudessa tuotot nousivat 110 000 €. Muut 
toiminnan tuotot 21 000 € koostuivat pääasias-
sa yhteistoiminnan tuotoista. Tuotot koostuvat 

pääosin julkioikeudellisista suoritteista. Ainoas-
taan 11 000 € on liiketaloudellisista suoritteista, 
sertifikaateista ja sähköisten tiedostojen myyn-
nistä saatuja tuottoja. 
 
Toiminnan kulut olivat 5 914 000 €. Vähennystä 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 136 000 € eli 
2 %. Toiminnan kulujen rakenteessa ei tapah-
tunut muutoksia. Suurimmat erät olivat henki-
löstökulut 72 %, palvelujen ostot 15 % ja vuok-
rat 9 %. Palveluista suurimmat yksittäiset erät 
olivat tietoliikenteen käyttömaksut sekä konsult-
ti- ja tutkimuspalvelut. Käyttöomaisuudesta 
tehdyt poistot olivat 50 000 €. 
 
Tilikauden tuotto-/kulujäämä oli -4 230 000 €. 
 

 
 

1.6.4 Tase  
 
Taseen loppusumma oli 486 000 € (320 000 € 
vuonna 2005). Vastaavien puolella kasvu johtui 
myyntisaamisten lisäyksestä 277 000 €, jonka 
syynä oli loppuvuodesta tehty laskutusajo. Vas-
tattavien puolella taseen loppusumman kasvu 
ei kohdistunut erityisesti mihinkään yksittäiseen 
tiliin. Käyttöomaisuuden suurimmat erät olivat 
atk-ohjelmat ja autot. Käyttöomaisuutta ei han-
kittu lainkaan vuonna 2006. Käyttöomaisuuden 

arvo vuoden lopussa oli 96 000 €, poistot olivat 
50 000 €. 
 
Alkoholijuomien valmistuksen, tukkumyynnin ja 
teollisen käytön valvontamaksujen laskuttami-
nen osui vuoden lopulle, joten myyntisaamiset 
359 000 € koostuivat pääosin valvontamaksuis-
ta. Siirtosaamiset 23 000 € olivat yhteistoimin-
nan tuotoista aiheutuneita saamisia. 
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1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 
STTV:n johto on valtion talousarviosta annetun 
lain 24 b §:n mukaisesti vastuussa viraston 
sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäi-
sen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyy-
destä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on 
antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston 
toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, 
toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja 
toiminnassa noudatetaan lakeja ja säännöksiä. 
 
STTV:ssä ei ole sisäistä tarkastusta, vaan si-
säisen valvonnan seuranta kuuluu johdon teh-
täviin. Viraston sisäisen valvonnan tilaa arvioi-
tiin COSO ERM -viitekehykseen perustuvaa, 
valtiovarainministeriön julkaisemaa sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikkoa 
käyttäen. Arvioinnissa käytettiin CAF-itse-
arviointimallin mukaista pisteytysasteikkoa 0-5. 
Arviointiin osallistuivat viraston ylimmän johdon 
laajennetun johtoryhmän jäsenet sekä viraston 
tulosyksiköiden ja tulosryhmien päälliköiden 
sijaiset. Arviointien yhteenvetoa käsiteltiin johto-
ryhmässä 27.2.2007. 
 

Keskeisinä kehittämiskohteina nähtiin syste-
maattinen riskien arviointi ja riskeihin vastaami-
nen. Virastossa aloitettiin vuonna 2006 hanke, 
jolla tähdätään systemaattiseen ja kattavaan 
riskien hallintaan. Riskien tunnistaminen toteu-
tettiin tulosalueilla ja niistä koottiin viraston yh-
teinen riskikartta, jota käsiteltiin laajennetussa 
johtoryhmässä. Riskien arviointi aloitettiin osit-
tain. Riskienhallintatyötä jatketaan vuonna 2007 
kehittämällä riskien arviointia sekä riskeihin 
vastaamista. 
 
Kehittämistarvetta nähtiin myös valvontatoi-
menpiteiden (kontrollien) kohdalla, erityisesti 
valvontatoimenpiteiden koordinoinnin ja seu-
rannan osalta. Myönteisimmin arvioitiin sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tilaa tavoitteiden 
asettamisen ja tiedonkulun osalta. 
 
Arvion perusteella viraston sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta täyttävät pääosin niille säädetyt 
vaatimukset lukuun ottamatta systemaattista 
riskien arviointia ja riskeihin vastaamista. 
 

 

1.8 Arviointien tulokset 
 
STTV:n toiminnan tuloksellisuudesta tai vaikut-
tavuudesta ei tehty ulkopuolisten suorittamia 
kokonaisarviointeja vuonna 2006. Virastolla ei 

myöskään ole käytössä säännönmukaisia laa-
tujärjestelmään liittyviä itsearviointimenettelyjä. 

 
 

1.9 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
 
Vuoden 2006 aikana STTV:ssa ei havaittu sel-
laisia väärinkäytöksiä, jotka olisivat johtaneet 
asian antamiseen poliisitutkintaan tai väärinkäy-
töksen ilmoittamiseen valtiontalouden tarkas-
tusvirastolle siitä annetun lain (676/2000) mu-
kaisesti.  
 

Tilintarkastajan väliraportissa on esitetty joitakin 
havaintoja epäkohdista mm. kirjanpidon mene-
telmäkuvausten ja matkalaskuja koskevan oh-
jeistuksen suhteen. Havaittuja epäkohtia on 
käsitelty virastossa välittömästi väliraportin an-
tamisen jälkeen. 
 

 

2 Talousarvion toteutumalaskelma 
 
Seuraavalla sivulla. 
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TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA 1.1.-31.12.2006 

Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tilinpäätös- Toteuma 
2005 2006 2006 talousarvio % 

11  Verot ja veronluonteiset tulot     
11.04.01 Arvonlisäverotulot 2 387,78  2 441,22  2 441,22  0,00 100 
12  Sekalaiset tulot  
12.33.09 Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tuotevalvontakeskuksen tulot 1 251 876,48  1 144 000,00  1 180 424,43  36 424,43 103 

Tuloarviotilit yhteensä 1 254 264,26  1 146 441,22  1 182 865,65  36 424,43 103 

Tilinpäätös 
2005     .

Talousarvio 
2006     .

Talousarvion 2006 
määrärahojen 

Tilinpäätös 
2006     .

Vertailu 
talousarvio 
- tilinpäätös

  käyttö vuonna 
2006     .

siirto seuraa-
valle vuodelle

  

28  Valtiovarainministeriön hallinnonala    
28.01.19 Arvonlisäveromenot - 978,28 978,28 0,00 978,28 0,00  
28.80.24 Työhyvinvoinnin tuki - 6021,72 6021,72 0,00 6021,72 0,00  

33  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala    
33.01.19 Arvonlisäveromenot 325 954,93  307 077,52  307 077,52  0,00 307 077,52 0,00 
33.09.21 Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tuotevalvontakeskuksen  
toimintamenot 

5 035 000,00  5 007 000,00  3 711 618,61  1 295 381,39 5 007 000,00 0,00 

Määrärahatilit yhteensä 5 360 954,93  5 314 077,52  4 018 696,13  1 295 381,39  5 314 077,52 0,00 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 
Edellisiltä 

vuosilta 
siirtyneet

Määräraha 
2006     .

Käytettävissä 
2006     . 

Käyttö  . 
2006   .  

Siirretty
seuraavalle 

vuodelle

 

33.09.21 Toimintamenot 1 309 438,27  5 007 000,00  6 316 438,27  5 021 056,88  1 295 381,39  
 
 



 

3 Tuotto- ja kululaskelma 
 
 
TUOTTO-  JA KULULASKELMA  

    1.1.2006-31.12.2006    1.1.2005-31.12.2005 

    
Toiminnan tuotot  

 Maksullisen toiminnan tuotot 1 968 008,53 2 019 416,30 
 Muut toiminnan tuotot 20 962,49 1 988 971,02 111 935,58 2 131 351,88

Toiminnan kulut  

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
    Ostot tilikauden aikana 93 736,90 92 032,09 
 Henkilöstökulut 4 251 406,30 4 335 534,27 
 Vuokrat 522 170,96 517 797,96 
 Palvelujen ostot 832 476,37 882 206,29 
 Muut kulut 159 296,60 161 882,52 
 Poistot 49 966,85 60 434,17 
 Sisäiset kulut 5 000,00 5 914 053,98 0,00 6 049 887,30

JÄÄMÄ I -3 925 082,96  -3 918 535,42

Rahoitustuotot ja -kulut  

 Rahoitustuotot 646,49 870,50 
 Rahoituskulut 79,20 567,29 50,00 820,50
  

Satunnaiset tuotot ja kulut  

 Satunnaiset tuotot 780,24 603,27 
 Satunnaiset kulut 400,00 380,24 5 884,64 -5 281,37
  

JÄÄMÄ II -3 924 135,43  -3 922 996,29

Siirtotalouden tuotot ja kulut  

 Siirtotalouden tuotot ja kulut           0,00           0,00 
JÄÄMÄ III -3 924 135,43  -3 922 996,29

Tuotot veroista ja pakollisista maks.  

 Perityt arvonlisäverot 2 441,22 2 625,36 
 Suoritetut arvonlisäverot 308 055,80 -305 614,58 326 194,51 -323 569,15
  

TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ -4 229 750,01  -4 246 565,44
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4 Tase 
 
 
VASTAAVAA 31.12.2006 31.12.2005 

 
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT  
PITKÄVAIKUTTEISET SUORITUKSET  

 Aineettomat hyödykkeet  
 Aineettomat oikeudet 6 545,32 11 398,84 
 Muut pitkävaikutteiset menot 32 711,66 39 256,98 49 126,55 60 525,39
   
 Aineelliset hyödykkeet  
 Koneet ja laitteet 51 817,02 63 823,74 
 Kalusteet 4 847,43 56 664,45 7 983,15 71 806,89
   

 
Käyttöomaisuus ja muut  
pitkävaikutteiset suoritukset yhteensä 95 921,43  132 332,28

 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS  

 Lyhytaikaiset saamiset  
 Myyntisaamiset 359 313,05 81 424,85 
 Siirtosaamiset 22 919,15 98 910,32 
 Muut lyhytaikaiset saamiset 7 052,45 389 284,65 7 006,78 187 341,95
   

 Rahat, pankkisaamiset ja muut  
 rahoitusvarat  
 Kassatili 529,85 529,85 182,10 182,10
   

 Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä 389 814,50  187 524,05

VASTAAVAA YHTEENSÄ 485 735,93  319 856,33
   
 VASTATTAVAA 31.12.2006 31.12.2005 

 OMA PÄÄOMA  
 Valtion pääoma 1.1.1998  
 Ed. kausien pääoman muutos -616 376,88 -539 578,43 
 Pääoman siirrot 4 346 450,48 4 169 766,99 
 Tilikauden kulujäämä -4 229 750,01 -499 676,41 -4 246 565,44 -616 376,88

 VIERAS PÄÄOMA  

 Lyhytaikainen  
 Ostovelat 77 611,42 68 464,97 
 Tilivirastojen väliset tilitykset 91 740,89 93 772,31 
 Edelleen tilitettävät erät 74 095,91 73 102,22 
 Siirtovelat 741 964,12 985 412,34 700 893,71 936 233,21
   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 485 735,93  319 856,33
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5 Liitetiedot 
 
 
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista  

ja vertailtavuudesta 
    
 1 Budjetointia ei ole muutettu edellisestä vuodesta.  
         
 2 Ulkomaanrahan määräisiä saamisia ei ole.   
         
 3 Virastolla ei ole vaihto-omaisuutta.    
  Tulot ja menot on arvostettu todellisiin määriin.   
  Menot on jaksotettu tilikauden kuluiksi sekä käyttöomaisuuden 
  menoiksi, jotka on jaksotettu suunnitelman mukaisin poistoin. 
  Käytäntö on sama kuin edellisenä tilikautena.   
         
 4 Aikaisempiin vuosiin kohdistuvia merkittäviä tuottoja tai kuluja ei ollut. 
         
 5 Edellinen vuosi on vertailukelpoinen tilivuoden kanssa.  
         
 6 Vuonna 2006 on käyttöomaisuuden raja 1 000 euroa,  
  vuonna 2007 nostetaan käyttöomaisuuden raja 5 000 euroksi. 
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Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot   

    
 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot  
    
  Tilinpäätös  Talousarvio  Talousarvion 2006 määrärahojen  Tilinpäätös  Vertailu 
  2005 2006  

käyttö vuonna 
2006 

 
siirto seuraavalle 

vuodelle 

2006 talousarvio 
- 

      tilinpäätös 
 33.09.21 Bruttomenot 4 513 655,66 5 781 000,00  4 503 586,61   
 33.09.211 3 832 456,41  3 822 714,24   
 33.09.21.21 476 948,39  482 402,40   
 33.09.21.22 204 250,86  198 469,97   
 33.09.21.23 Bruttotulot -788 093,93 -774 000,00  -791 968,00  

  Nettomenot 3 725 561,73   5 007 000,00  3 711 618,61    1 295 381,39  5 007 000,00 0  
    
    
 Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot   
  Edellisiltä vuosilta  Käytettävissä   Käyttö  Siirretty seuraavalle   
  siirtyneet 2006 2006 vuodelle  
 33.09.21 Toimintamenot 1 309 438,27 6 316 438,27  5 021 056,88 1 295 381,39  

 
 



 
Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset 

   
 Ei arviomäärärahojen ylityksiä 
   
   

Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat 
   
 Ei peruutettuja siirrettyjä määrärahoja 

 
 
Liite 5: Henkilöstökulujen erittely 

 
  1.1.- 31.12.2006  1.1.- 31.12.2005 
    
 Henkilöstökulut              3 425 771,35                3 427 341,47    
 Palkat ja palkkiot             3 395 176,79                3 392 675,85    
 Tulosperusteiset erät - - 
 Lomapalkkavelan muutos                  30 594,56                     34 665,62    
 Henkilösivukulut                825 634,95                   908 192,80    
 Eläkemaksut                673 146,58                   676 739,61    
 Muut henkilösivukulut                152 488,37                   231 453,19    
 Henkilöstökulut yhteensä             4 251 406,30                4 335 534,27    
 Johdon palkat ja palkkiot, josta                279 980,04                   275 830,32    
    - tulosperusteiset erät - - 
 Luontoisedut ja  

muut taloudelliset etuudet 
- - 

    Johto - - 
    Muu henkilöstö - - 

 
 
Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet  

ja niiden muutokset 
       
 Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu virastossa yhdenmukaisin periaattein   
 käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina  
 alkuperäisestä hankintamenosta    
   Poisto-

menetelmä 
Poisto-
aika 

Vuotuinen 
poisto-% 

Jäännös-
arvo % 

 Aineettomat hyödykkeet     
  112  Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 20,0 0 
  114  Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 5 20,0 0 
       
 Aineelliset hyödykkeet     
  1250 Koneet ja laitteet tasapoisto 5 20,0 0 
  1255  Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet tasapoisto 3 33,3 0 
  1256-1269  Koneet ja laitteet tasapoisto 5 20,0 0 
  127  Toimistokalusteet tasapoisto 5 20,0 0 
       
 Vähäiset käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1 000 euroa, on  
 kirjattu vuosikuluksi.     
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Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden  

pitkävaikutteisten menojen poistot 
  
 Käyttöomaisuus  

 Aineettomat hyödykkeet  
 112 114   Yhteensä  
 Aineettomat 

oikeudet 
Muut pitkä-

vaikutt. menot
  

     
 Hankintameno 1.1.2006 523 250,44 157 565,68  680 816,12
 Lisäykset 3 500,00  3 500,00
 Vähennykset  
 Hankintameno 31.12.2006 523 250,44 161 065,68  684 316,12
  
 Kertyneet poistot 1.1.2006 -511 851,60 -108 439,13  -620 290,73
 Vähennysten kertyneet 

poistot 
 

 Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot 

-4 853,52 -19 914,89  -24 768,41

 Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot 

 

 Kertyneet poistot 
31.12.2006 

-516 705,12 -128 354,02  -645 059,14

 Arvonkorotukset  
 Kirjanpitoarvo 31.12.2006 6 545,32 32 711,66  39 256,98
  
  
 Aineelliset hyödykkeet  
 Koneet ja 

laitteet 
Muut koneet 

ja laitteet Kalusteet 

 125 126 127 Yhteensä 
   
 Hankintameno 1.1.2006 445 344,54 5 574,76 22 664,40 473 583,70
 Lisäykset 10 056,00  10 056,00
 Vähennykset -10 253,77  -10 253,77
 Hankintameno 31.12.2006 445 146,77 5 574,76 22 664,40 473 385,93
  
 Kertyneet poistot 1.1.2006 -381 520,80 -5 574,76 -14 681,25 -401 776,81
 Vähennysten kertyneet 

poistot 
10 253,77  10 253,77

 Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot 

-22 062,72 -3 135,72 -25 198,44

 Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot 

 

 Kertyneet poistot 
31.12.2006 

-393 329,75 -5 574,76 -17 816,97 -416 721,48

 Arvonkorotukset  
 Kirjanpitoarvo 31.12.2006 51 817,02 0,00 4 847,43 56 664,45
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Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut  

   
 Rahoitustuotot 2006 2005 muutos 
 Korot euromääräisistä saamisista          646,49             870,50    - 224,01  
     
 Rahoituskulut   
 Viivästyskorot                  -                 50,00    - 50,00  
 Muut rahoituskulut             79,20                     -      79,20  

 
 
Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat   

     
 Ei annettuja lainoja   
     
     

Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset  
     
 Ei arvopapereita eikä sijoituksia   

    
    
Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat  

     
 Kassa 529,85   
 Ei velkoja    
     
     

Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut  
    
 Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut   
     
 Valtiontakaukset ja valtiontakuut   
 Ei valtion takauksia eikä -takuita   
     
 Muut vastuusitoumukset   
 Ei  merkittäviä vastuusitoumuksia   
     
     

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio  
     
 Ei velkoja    
     
     

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut 
täydentävät tiedot 

     
 Ei täydentäviä tietoja   
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LIITE 1 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUOTEVALVONTAKESKUKSEN (STTV) 
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS JA TYÖTYYTYVÄISYYSBAROMETRI VUODELTA 2006 
 
 
Henkilöstön määrä 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) henkilöstö-
määrä 31.12.2006 oli 88, vuotta aikaisemminkin henkilöitä oli 90. 
 
Henkilöstön määrä osastoittain: 

 
Osasto 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 
Yleinen osasto (+ ylijohtaja) 26 28 25 
Alkoholihallinto-osasto 27 26 26 
Kemikaaliosasto 36 36 37 
Yhteensä 89 90 88 

 
Henkilöstön vähennys johtui geenitekniikan ylitarkastajan virkasuhteen lak-
kaamisesta sekä kahden määräaikaisen projektityöntekijän (tupakkahallin-
nossa ja geenitekniikan valvonnassa) tehtävien lakkaamisesta. Geenitek-
niikan ylitarkastajan virkaa ei täytetty uudelleen, vaan se siirrettiin takaisin 
STM:öön. Henkilöstön lisäyksenä oli kemikaaliosastolle nimitetty määräai-
kainen projektityöntekijä. Nettovähennys oli siten kaksi henkilöä. 

 
 
Virkavapaudet ja virkasuhteen laatu 
 

Viraston virkamiehistä oli virkavapaana vuoden alussa kuusi henkilöä. 
Näistä kaksi palasi virkavapaalta ja yksi siirtyi toisen viraston palvelukseen. 
Kolme muuta henkilöä jäi virkavapaalle, joten vuoden lopussa virkavapaal-
la oli kuusi henkilöä. Virkavapauksista viisi johtui äitiyslomasta tai hoitova-
paasta ja yksi vuorotteluvapaalle jäämisestä. 
 
Virastossa oli vuoden 2006 lopussa 9 määräaikaista virkasuhdetta. Vuotta 
aiemmin määräaikaisia virkasuhteita oli 12. Niitä hoitaneista henkilöistä 
neljä nimitettiin virkaan vuoden 2006 aikana. Neljä henkilöä erosi viraston 
palveluksesta määräaikaisesta virkasuhteesta, heistä kaksi määräaikaisen 
virkasuhteen päättyessä ja kaksi kesken virkasuhteen. Vuoden 2006 lopun 
määräaikaisista työntekijöistä neljä oli samoja kuin vuoden 2005 lopussa. 
 
Viraston määräaikaisista virkasuhteista (31.12.2006) kuusi oli sijaisuuksia 
ja muut kolme kemikaalihallinnon projektitehtäviä. 

 
 
Henkilöstön vaihtuvuus 
 

STTV:n palveluksesta erosi kaksi henkilöä toisen viraston palvelukseen 
siirtymisen vuoksi, toinen virkavapaalta ja toinen pysyvästä virasta. Kahden 
henkilön virkasuhde päättyi muusta syystä. Lisäksi kaksi henkilöä aloitti ja 
lopetti työskentelyn lyhyissä, määräaikaisissa virkasuhteissa. Varsinainen 
lähtövaihtuvuus ilman lyhytaikaisia virkasuhteita oli 9 %.  
 
Uusia työntekijöitä nimitettiin pysyvään virkaan yksi ja määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen viisi. Tulovaihtuvuus ilman lyhytaikaisia virkasuhteita oli 8 %. 
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Henkilöstön rakenne 
 

Tuotevalvontakeskuksen työntekijöistä oli vuoden 2006 päättyessä naisia 
57 ja miehiä 31, miesten lukumäärä väheni kahdella. Naisten suhteellinen 
osuus oli 65 %. 
 
Henkilöstön keski-ikä 31.12.2006 

 
Naiset Miehet Yhteensä Osasto 
hlö keski-ikä hlö keski-ikä Hlö keski-ikä 

Yleinen osasto 15 47,4 10 47,3 25 47,3 
Alkoholihallinto-osasto 15 49,3 11 52,4 26 50,2 
Kemikaali-osasto 27 48,9 10 44,5 37 47,7 
Koko virasto 57 48,4 31 48,3 88 48,3 

 
 
Henkilöstön virkarakenne 
 

Viraston henkilöstöstä johtoon kuuluvia työnantajien edustajia ovat ylijohta-
ja ja kolme osastopäällikköä. 
 
Henkilöstö voidaan jakaa esittelijöihin ja muuhun henkilöstöön. Esittelijöi-
den määrä oli 63, jolloin muun henkilöstön määrä oli 25. Esittelijöistä neljä 
oli samalla tulosvastuullisen ryhmän päälliköitä. 

 
 
Henkilöstön palkkarakenne 
 

Henkilöstön keskipalkka 1.1.2003 oli 2 730,72 € /kk 
Henkilöstön keskipalkka 1.1.2004 oli 2 856,40 € /kk, muutos +4,6 % 
Henkilöstön keskipalkka 1.1.2005 oli 2 954,64 € /kk, muutos +3,4 % 
Henkilöstön keskipalkka 1.1.2006 oli 3 037,68 € /kk, muutos +2,8 % 
Henkilöstön keskipalkka 1.1.2007 oli 3 144,78 € /kk, muutos +3,5 % 

 
Virkarakenteen mukaan jaoteltuna keskipalkat olivat: 
 
 johto  5629,90 € / kk 
 esittelijät  3 429,87 € /kk  
 muu henkilöstö  2 164,18 € / kk 
 
Keskipalkka oli noussut 107,10 € eli 3,5 %. Miesten keskipalkka oli 
3 480,63 €/kk (muutos edellisestä vuodesta +4,8 %) ja naisten keskipalkka 
2 965,27 € /kk (muutos +3,3 %).  

 
 
Henkilöstön koulutusrakenne 
 

Henkilöstöstä enemmän kuin puolet on suorittanut korkeakoulututkinnon, 
pääasiassa ylemmän korkeakoulututkinnon. Korkeakoulututkinnon suorit-
taneiden suhteellinen osuus laski 62 prosentista 61 prosenttiin. 
 
Korkeakoulututkinto  54 henkilöllä (61 %) 
Keskiasteen tutkinto 16 henkilöllä (18 %) 
Muu koulutus  18 henkilöllä (21 %) 
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Työpäivät 
 

Virastossa vuoden aikana työskennelleet henkilöt olivat viraston palveluk-
sessa yhteensä 21 441 palkallista työpäivää. Lisäksi työntekijät olivat pal-
kattomalla virkavapaalla tai lomarahan vaihtovapaalla 1 555 päivää. 
 
Palkallisia poissaolopäiviä työntekijöillä oli 4 200, joten nettopäiviä oli 
17 241 (80 %). Nettoasteella laskettuna koko vuoden työssä olleilla oli kes-
kimäärin 201 työssäolopäivää. Tämä oli 7 työpäivää enemmän kuin edelli-
senä vuonna. 
 
Palkallisten poissaolojen suurin syy oli normaali vuosiloma (3 332 päivää). 
Sairauspoissaoloja oli 610 päivää. Sairauspoissaoloja oli siten henkilötyö-
vuotta kohden 7,1. Edellisenä vuotena sairauspäivien määrä oli 9,2. Muut 
palkalliset poissaolot koostuivat äitiyslomista ja hoitovapaista (168), kun-
toutukseen osallistumisesta (63) ja muista palkallisista vapaista (27). 

 
 
Henkilöstökoulutuksen määrä 
 

Koulutusta saaneet Osasto Henki-
löitä Hlö Koulutettuja / 

henkilöstö, % 
Koulutus-
päiviä 

pv 
/koulutettu 

Alkoholihallinto-osasto 15 11 73,3 26 2,4 
Alkoholin tuotevalvon-
tayksikkö 

15 2 13,3 5 2,5 

Kemikaaliosasto 25 15 60,0 86 5,7 
Tuoterekisteriyksikkö 12 2 16,7 2 1,0 
Yleinen osasto 11 8 72,7 44 5,5 
Tietohallintoyksikkö 7 7 100,0 28 4,0 
Ympäristöterveydenh.y. 9 7 77,8  18 2,6 
Yhteensä 94 52 55,3 209 4,0 

 
 
 
Työtyytyväisyysbarometri 

 
Työtyytyväisyysbarometri 2006 toteutettiin tammikuussa 2007. Vastaus-
prosentti oli perinteiseen tapaan erittäin hyvä, nyt 88,2 %. 
 
Virastossa on toteutettu barometrikysely vuodesta 2000 alkaen. Perus-
kyselyssä on ollut koko ajan samat 20 kysymystä. Näiden keski-indeksi oli 
nyt 3,17, joka oli käytännössä sama kuin edellisenä vuonna (+0,01).  
Merkittävämmin (yli 0,1) indeksi muuttui kahdeksan kysymyksen osalta, 
viidessä oli nousua ja kolmessa laskua. 
 
Korkeimman indeksiarvon (3,76) sai monen aikaisemman barometrin ta-
voin ”työn itsenäisyys ja työn sisältöön vaikuttaminen”. Hyvää työtyytyväi-
syyttä ilmaisevat myös ”tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeys” (3,61), 
”työn vastuullisuus, haastavuus ja mielenkiintoisuus” (3,53), ”työn fyysinen 
kuormittavuus” (3,55), (oman) ”työyksikön sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri” 
(3,55) ”työvälineet” (3,53) sekä ”tukipalvelut” (3,45). Nämä samat arviointi-
kohteet ovat olleet hyvällä tasolla vuodesta toiseen, eikä niiden kohdalla 
nytkään ollut merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta kysymystä ”tulos- ja 
muiden työtavoitteiden selkeys”, joka oli barometrin paras nousija (+0,24). 
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Heikoimmat indeksiarvot saivat ”tasapuolinen kohtelu organisaatiossa 
(2,54), ”palkkauksen kannustavuus ja oikeudenmukaisuus” (2,55) sekä töi-
den yleinen organisointi koko STTV:ssä (2,58). UPJ-järjestelmä ei näytä 
saavuttaneen henkilöstön luottamusta, joskin yksikkökohtaiset erotkin oli-
vat merkittäviä (2,18 – 3,67). Indeksiarvo oli kuitenkin lievästi (+0,03) edel-
lisvuotta parempi. Sen sijaan usko viraston tasapuoliseen kohteluun ja 
yleiseen organisointiin oli edelleen vain laskenut, mikä sinänsä antaa aihet-
ta vahvaan itsekritiikkiin. Kyseiset asiakohdat olivat nimittäin virastossa eri-
tyisiä kehittämiskohteita vuodelle 2006. 
 
Alle 3,0 kriittisen indeksiarvon jäi myös kaksi muuta kysymystä: uralla ete-
neminen ja sen tukeminen” (2,68) sekä ”organisaation sisäinen avoimuus 
ja tiedotus” (2,87). Näistä uralla etenemisen arvostus oli ottanut selvää ta-
kapakkia (-0,17) kun taas ”sisäinen avoimuus ja tiedotus” oli kuitenkin edel-
lisvuotta parempi (+0,15), mahdollisesti uuden sisäisen tiedotuslehdenkin 
ansiosta. Parantamisen varaa jäi toki edelleen. 
 
Vaikka barometriarvot eivät edellisestä vuodesta laskeneetkaan, on viras-
tossa jo tehty päätös projektista heikoimpien indeksiarvojen nostamiseksi. 
Erityisesti paneudutaan viraston yhteisiin kysymyksiin (töiden yleinen orga-
nisointi, koko STTV:n sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri sekä tasapuolinen 
kohtelu), joille on asetettu selkeät tavoitearvot. Projektin eteneminen on 
samalla osa henkilöstöpolitiikan kehittämistä ja koko viraston uuden strate-
gian laadintaa. 
 
Vaikka koko virastoa koskevat kehittämiskohteet eivät johtaneet positiivi-
seen kehitykseen, niin tulos oli parempi yksikkökohtaisella lähestymistaval-
la. Eräässä yksikössä toteutettu projekti sisäisen yhteistyön ja työilmapiirin 
parantamiseksi nosti indeksiarvoa peräti 1,0 yksikköä. 
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