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1. Yleistä 

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen. Lain 

tavoitteena on myös ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, 

jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä ter-

veydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. 

Terveydensuojelulain 6 §:n mukaan kuntien on laadittava terveydensuojelun valvontasuunnitelma, jossa 

otetaan huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa.  

Valvontasuunnitelmaan sisältyvän säännöllisen ja suunnitelmallisen valvonnan lisäksi huomioidaan muu 

terveydensuojelulain tarkoittama valvonta ja varataan siihen tarvittavat työaika¬ ja henkilöresurssit. Val-

vontaa, mikä ei vaadi säännöllisyyttä, ovat lupien ja ilmoitusten käsittely, erilaiset yllättävät valvontata-

paukset, asumisterveyteen liittyvät tarkastukset, asukkaiden valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja 

valvontatoimet sekä muut selvitykset. Voimavaroja vaativat myös toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, 

laatujärjestelmän ylläpito, toiminta terveydensuojeluasioiden asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana, si-

dosryhmäyhteistyö, mahdolliset epidemiatilanteet sekä terveydensuojelulain 8 §:n mukaisiin häiriötilan-

teisiin varautuminen. Myös näiden tehtävien hoitamiseen varataan aikaa kokemukseen ja riskinarvioin-

tiin perustuen. 

VALVIRA on laatinut terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2015 – 2019 ja sii-

hen erillisen päivityksen vuosille 2018 – 2019. Valtakunnallinen valvontaohjelma ohjaa kuntien tervey-

densuojelun valvontaa sekä edistää valvonnan suunnitelmallisuutta ja laatua sekä yhtenäistää kuntien 

suorittamaa valvontaa pyrkimyksenä saattaa myös toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan val-

vontaan nähden. Terveydensuojelulain mukainen valvontaohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon 

valtakunnallista valvontaohjelmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 

Valtakunnalliset painopisteet 2015 – 2019, päivitys 2018-2019 

Terveydensuojelun painopisteiden avulla kohdennetaan resursseja suunnitelmallisesti ja riskiperusteisesti 

sekä huomioidaan lainsäädännön tuomat uudet tehtävät. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on ottanut 

huomioon vuoden 2019 valvontasuunnitelmassa taulukon 1 mukaiset valtakunnalliset painopistealueet. 

Taulukko 1. Terveydensuojelun valtakunnalliset painopisteet 

 

 

Terveydensuojelun painopisteet Mikkelin seudulla 2019 

Valvonnan painopisteissä noudatetaan valtakunnallista valvontaohjelmaa. Valtakunnallisten painopiste-

alueiden lisäksi keskitytään paikallisesti Mikkelin seudulla erityisesti seuraaviin aiheisiin: 

- Koulujen ja päiväkotien terveydelliset olosuhteet 

Edistetään koulujen ja päiväkotien terveydellisiä olosuhteita aktiivisella sidosryhmätyöskentelyllä ja 

aktiivisella osallistumisella monialaisten sisäilmatyöryhmien toimintaan. Kaikessa työskentelyssä 

pyritään ennaltaehkäisevään ja vaikuttavaan toimintatapaan. Lisäksi yritetään kehittää ja edistää hy-

viä toimintatapoja esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakennusten päivittäiseen ylläpitoon ja siivouk-



seen. Suunnitelman mukaisilla tarkastuksilla varmistetaan myös tilojen radonpitoisuustutkimusten ti-

lanne. 

- Kaivokartoitus 

Kartoitetaan Mikkelin seudulta sellaiset talousvesikaivot, jonka vettä käytetään elintarvikehuoneis-

tossa tai osana julkista tai kaupallista toimintaa. Kartoituksen perusteella arvioidaan talousvesikaivo-

jen näytteenotto- ja tarkastustiheys. Vuonna 2018 aloitettua kartoitusta jatketaan myös vuonna 2019. 

 

- Häiriötilannesuunnitelman päivittäminen 

Jatketaan edelleen ympäristöterveydenhuollon häiriötilannesuunnitelman päivittämistä. Talousveden 

osalta päivitys etenee sitä mukaa kun vesilaitosten varautumissuunnitelmat ja niihin liittyvät ris-

kinarvioinnit valmistuvat.  

 

 

3. Tarkastusten sisältö 

Tarkastusten sisältö kohdetyypeittäin on esitetty Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden laatukäsikirjassa 

ja se pohjautuu valtakunnallisiin ohjeisiin. Laatukäsikirjaa päivitetään säännöllisesti. 

 

4. Valvontakohteiden riskinarviointi, riskiluokitus ja tarkastustiheys 

Terveydensuojelulain mukaiset kohteet jaetaan valtakunnallisessa valvontaohjelmassa kolmeen riski-

luokkaan, joiden perusteella ohjelmassa määritellään myös keskimääräinen tarkastustiheys. Riskinarvi-

ointi perustuu toiminnan aiheuttamiin terveysuhkiin tai valvottavan tilan olosuhteisiin, joista voi aiheutua 

terveyshaittaa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut käyttää suunnitelmallisen valvonnan tukena valta-

kunnallisen valvontaohjelman riskiluokitusta. Kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella voidaan tar-

kastustiheyttä joko kasvattaa tai pienentää.  

VALVIRAN riskiluokitus ja tarkastustiheys luokittain 

Luokkaan 3 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa; 

esimerkiksi kun altistuvien määrä on suuri, toiminta on herkkä häiriöille, vaikutukset terveyteen ovat 

merkittäviä, altistusaika on pitkä (korkea riski). 

Luokkaan 2 kuuluvat ne kohteet, joissa on mahdollista, että toiminnasta voi aiheutua terveyshaittaa, mut-

ta terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä (keskisuuri riski). 

Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa (ma-

tala riski). 



Riskinarvioinnin perusteella on määritetty tarkastustiheys kohderyhmittäin siten, että kohderyhmään 

kuuluvat kohteet tarkastetaan seuraavasti: kaksi kertaa vuodessa, kerran vuodessa, joka toinen vuosi, jo-

ka kolmas vuosi, joka neljäs vuosi tai kerran viidessä vuodessa.  

 

5. Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusmäärät vuonna 2019 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on suunnitellut tarkastavansa vuoden 2019 aikana yhteensä 195 koh-

detta. Suunniteltujen tarkastusten lisäksi resursseja varataan runsaasti suunnittelemattomaan työhön.  

Suunnitellut tarkastusmäärät vuodelle 2019 ovat taulukossa 2. Taulukko päivitetään vuosittain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 2. Suunnitelman mukaiset tarkastukset 

Suunnitelman mukaiset tarkastukset 2019 

Kohdeluokat Kohdemäärä Suunnitellut tarkastukset vuonna 2019 

Talousveden käyttö ja jakelu 48 20 

Kokoontumishuoneistot (Lasten ja 
nuorten kohteet: Kerhotilat, nuoriso-
tilat ja leirikeskukset, lasten iltapäi-
väkerhot, lasten sisäleikkipuistot) 

33 12 

Opetustoiminta (koulut ja oppilaitok-
set) 

94 28 

Majoitustoiminta 196 17 

Kauneudenhoitoa ja ihonkäsittelyä 
suorittavat huoneistot ja laitokset 

40 30 

Sosiaalihuollon palvelut (lasten päi-
väkodit ja vastaavat) 

56 17 

Sosiaalihuollon palvelut (lastenkodit 
/ lastensuojeluyksiköt ja vastaavat ) 

21 2 

Sosiaalihuollon palvelut (vanhusten 
tehostettu palveluasuminen) 

32 7 

Sosiaalihuollon palvelut, muut sosi-
aalialan yksiköt 

22 4 

Liikunta- ja virkistystoiminta, yleiset 
uimarannat 

42 42 

Liikunta- ja virkistystoiminta, uima-
hallit, kylpylät ja muut yleiset allasti-
lat 

11 10 

Liikunta- ja virkistystoiminta, yleiset  
saunat 

1 1 

Liikunta- ja virkistystoiminta, kunto-
salit ja liikuntatilat 

21 5 

Suuret yleisötilaisuudet 4 0 

Yhteensä 621 195 

 

 

 

 

 



6. Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika 

Valvontakohdetyypin suunnitelman mukaiseen tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määritte-

lyssä otetaan huomioon suunnittelu, tarkastuksen valmistelutyöt, tarkastukseen ja matkoihin kulunut aika 

sekä tarkastuskertomuksen laatiminen, kirjaukset, laskutus ja muut jälkityöt. 

 

7. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 

Valvonta tukeutuu näytteenottoon ja näytteiden analysointiin laboratorioissa. Terveydensuojelulaki ja 

sen perusteella annetut säädökset määrittelevät tarvittavat talousvesien ja uimavesien näytemäärät ja niis-

tä tehtävät analyysit. Muu näytteenotto on harkinnanvaraista. 

Talousvesi 

Talousveden osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: 

- STM asetus (1352/2015) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

- STM asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

Verkostoveden laadunvalvonta ja näytteenotto tapahtuu valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Näytteet 

toimitetaan tutkittavaksi laboratorioon. Näytteenotto tapahtuu pääasiassa ulkopuolisen näytteenottajan 

toimesta. Osa näytteenottajista on suorittanut ympäristönäytteenottajan henkilösertifioinnin ja osan päte-

vyys näytteenottoon varmistetaan vuosittain tehtävällä tarkastus-/ohjauskäynnillä. 

Uimavesi 

Uima-allasvesien osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty sosiaali- ja terveysministeri-

ön asetuksessa (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasveden valvontatutkimuksista ja laatuvaati-

muksista. Näytteet otetaan näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteet ottaa terveystarkastaja tai toi-

mija. Toimijoiden pätevyys näytteenottoon varmistetaan vuosittain tehtävällä tarkastus-/ohjauskäynnillä. 

Näytteet toimitetaan tutkittavaksi laboratorioon. 

Uimarantavesien näytteenottoa säätelee sosiaali- ja terveysministeriön asetus (177/2008) yleisten uima-

rantojen vedenlaatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista ja sen muutos (711/2014) sekä sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 

(354/2008) ja sen muutos (710/2014). 

Sisäilma- ja materiaalinäytteet sekä puhtausnäytteet 

Sisäilmanäytteitä otetaan tarpeen mukaan asuin- ja oleskelutilojen terveyshaittojen selvittämiseksi. Pää-

osa näytteistä on mikrobinäytteitä rakenteista ja pinnoilta. Sisäilmanäytteenotossa käytetään pääasiassa 

ulkopuolista asiantuntijaa. Puhtausnäytteitä voidaan ottaa esim. yleisten saunatilojen hygienian selvittä-

miseksi. 



Käytettävät laboratoriot 

Laboratoriopalvelut on kilpailutettu. Pääosa terveydensuojelun laboratorioon toimitettavista näytteistä, 

kuten talousvesi- ja uimavesinäytteet, toimitetaan Eurofins -laboratorioon Lahteen. Laboratorio on va-

rautunut palvelemaan myös häiriötilanteissa. Sisäilmanäytteet toimitetaan pääosin Työterveyslaitokselle 

Kuopioon. Kaikki viranomaisnäytteet tutkitaan terveydensuojelulain 49 a§:n mukaisesti Eviran hyväk-

symissä laboratorioissa. 

 

8. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 

Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain seudullisessa ympäristölautakunnassa. Arvi-

oinnissa tarkastellaan tarkastusten kattavuutta, valvonnan toteutumista suunniteltujen painopistealueiden 

osalta sekä tarkastusten ja näytteiden määrää valvontakohdetyypeittäin. 

Suunnitelman toteutumisen arvioinnista on kerrottu tarkemmin ympäristöterveydenhuollon yhteisessä 

valvontasuunnitelmassa. 

 


