
 

 

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys vuosille 

2022 - 2024 
 

Terveysvalvontajaosto on hyväksynyt 12.12.2019 § 48 ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 

vuosille 2020 - 2024. Suunnitelmaa on tullut tarpeen päivittää joiltakin osin. Tässä suunnitelman päivitetyt 

kohdat, muu osa suunnitelmasta on edelleen käytössä. 

 

Henkilöstö 

Raision kaupungilla toteutettiin organisaatiouudistus vuoden 2021 aikana. Organisaatiouudistuksen myötä 

ympäristöterveydenhuolto kuuluu elinvoima- ja kilpailukykytoimialaan ja kaupunkikehityspalveluiden 

vastuualueelle. Henkilöstömäärä pysyi ennallaan vuoteen 2021 verrattuna.  

 

Taulukko 1. Valvontayksikön käytössä olevat henkilöresurssit 

Virkanimike Erityisosaaminen/vastuualue htpv / (htv) 

Ympäristöpäällikkö, 

terveysvalvonnan johtaja 

Hallinto 66 htpv (0,30 htv) 

Kaupungineläinlääkäri Virkaeläinlääkärin tehtävät 

(pieneläimet), laitosten valvonta, 

maidontuotantotilat 

220 htpv (1 htv) 

(hygieenikon tehtävien osuus 

110 htpv = 0,5 htv) 

Terveystarkastajat  Valvontatehtävät 1002 htpv (4,554 htv) 

Pieneläinhoitaja Eläinlääkärin avustaja 110 htpv (0,5 htv) 

Valvontaeläinlääkäri Eläinsuojelutehtävät 66 htpv (0,3 htv) 

Pieneläinpäivystys Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy 44 htpv (0,2 htv) 

Eläinlääkärin sijaisuuksien 

järjestäminen  

Uudenkaupungin 

ympäristöterveydenhuolto 

80 htpv (0,36 htv) 

Elintarvikevalvonnan 

eläinlääkäriyhteistyö 

Liedon, Turun ja Uudenkaupungin 

ympäristöterveydenhuolto 

4,5 htpv (0,02 htv) 

Palvelusihteeri   Laskutus, esityslistan kokoaminen ym.  73 htpv (0,33 htv) 

Määräaikaiset Terveystarkastajien sijainen 80 htpv (0,36 htv) 

Näytteenotto Suunnitelman mukaiset 

verkostovesinäytteet (Lsvsy) 

15 htpv (0,07 htv) 

Yhteensä  1760 htpv (7,99 htv)  

 

Koko valvontayksikön henkilöresurssit Raision valvontayksikössä on yhteensä 1760 henkilötyöpäivää (htpv) 

= 7,99 henkilötyövuotta (htv). Valvontayksikön koko jää alle lain ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueesta (410/2009) 2 §:ssä säädetystä 10:stä henkilötyövuodesta.  

 



Terveysvalvontajaosto antoi 9.3.2021 § 11 aluehallintovirastolle selvityksen tilanteesta. Selvityksessä 

todettiin mm., että nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään normaalitilanteessa hoitamaan valvonta-

tehtävät keskusviranomaisten edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa voidaan suunnitelman mukaisia 

tarkastuksia ostaa ulkopuoliselta taholta. Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on käynnissä 

neuvottelut hyötyeläinlääkinnän sopimuksen päivittämiseksi. Jaosto totesi, että yksikön toiminta on 3 § 

kohdan 4) mukaisesti järjestetty riittävästi ja laadukkaasti. Lisäksi tehtävien järjestäminen on turvattu 

sopimuksilla naapurialueitten kanssa. 

 

Työaika jakaantuu toimialoittain seuraavasti:  

Elintarvikevalvonta 2,64 htv 

Terveydensuojelu 2,79 htv 

Tupakkavalvonta 0,07 htv 

Eläinlääkintähuolto 1,86 htv 

Palvelusihteeri 0,33 htv 

YTH johtaminen 0,3 htv 

Yhteensä  7,99 htv 

 

Elintarvikevalvonta 

Elintarvikelain muutos 297/2021 

Uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021. Lailla sujuvoitetaan elintarvike-

valvontaa sekä vahvistetaan elintarvikevalvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Keskeiset 

muutokset uudessa elintarvikelaissa liittyvät maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta 

peritään valvonnan vuosimaksua eli perusmaksua (150 €), joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. 

Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä 

yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa. Uutta on myös hallinnollinen 

seuraamusmaksu, jolla pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa ja 

toisaalta nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen. Ruokavirasto päivittää olemassa olevia 

ohjeitaan. Ohjeet otetaan valvontayksikön käyttöön. 

 

Valvontayksikön taksa on päivitetty ja sen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2022.  

  

Valtakunnalliset painopisteet 

Ruokavirasto on suunnitellut valtakunnalliset elintarviketurvallisuuden painopisteet. Kansallisen valvonta-

suunnitelma 2021-2024, painopisteet ovat: 1) Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio, 2) Petoksellisen 

toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä, 3) Valmius ja kriisinhallinta. 

 

Painopisteet huomioidaan Raision ympäristöterveydenhuollossa mm. seuraavasti: 

 

1) Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen 

Vatin jatkuva kehittäminen valtakunnallisesti. Valvontayksikössä on otettu sähköinen ns. ILPPA-ilmoitus 

käyttöön. VATI-tietojärjestelmän käyttöönoton myötä työsuunnitelmien raporttien kehittyminen parantaa 

tiedonsaantia ja vertailua, mikä osaltaan edistää tiedolla johtamista. VATIn automaattinen laskujensiirto on 

tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 alussa. 

 

Valvontatulokset ohjaamaan valvontaa. Valvonnan painopisteet, toteutus vuodesta 2023-2024: 

Lämpötilavalvonta (Oiva-rivit 6.2 ja 6.4) 



Jäljitettävyys (Oiva-rivit 16.1 ja 16.9) 

Takaisinvedot (Oiva-rivi 16.6) 

Painopisteet otetaan huomioon valvonnassa. 

 

2) Petoksellisen toiminnan torjunta  

Elintarvikeketjun rikollisuuden torjunnan kehittäminen. Huomioidaan Ruokaviraston ohjeet, osallistutaan 

koulutuksiin ja kehitetään viranomaisyhteistyötä.  

Petosten valvonnan ja torjunnan valmiuden kehittäminen 2020-2022 luonnonmukaisessa tuotannossa 

(tarkastetaan suunnitelman mukaisesti tarkastettavissa kohteissa Oiva-rivi 12.5) 

 

3) Valmius ja kriisinhallinta  

Vuonna 2021 järjestettiin ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valmiusharjoitus, johon Raision 

valvontayksikkö osallistui. Harjoituksessa esiin nousseet kehittämiskohteet huomioidaan oman valmiuden 

kehittämisessä. Osallistutaan jatkossakin valtakunnallisiin koulutuksiin ja harjoituksiin. 

 

Terveydensuojelu 

Eduskunta on hyväksynyt terveydensuojelulain muutosta koskevan lain. Lain on tarkoitus astua voimaan 

1.1.2022. Lain mukaan terveydensuojelulain suunnitelmallisesta valvonnasta perittäisiin jatkossa kunnan 

taksan mukaisten valvontamaksujen lisäksi vuosittainen valvonnan perusmaksu (150 €). Valvonnan 

perusmaksun ulkopuolelle jäisivät sellaiset pienimuotoiset toimijat, joille valvonnan perusmaksu olisi 

ilmeisen kohtuuton suhteessa toiminnasta syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen. Lain liitteessä 

täsmennetään valvonnan ulkopuolelle jäävät toiminnot. Näiltä kaikilta perittäisiin kuitenkin valvonnasta 

kunnan taksan mukaiset valvontamaksut. 

 

Valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman päivitys 2021 

Valvontaohjelman päivitys vuosille 2021-2024 koostui pienistä tarkennuksista ja selvennyksistä. 

Sisällöllisesti on päivitetty etenkin toimintaympäristön kuvausta, jossa radonvalvontaa koskevia kohtia on 

ajantasaistettu ja korjattu. Pienempiä päivityksiä on sisällytetty riskinarviointia koskevaan lukuun ja 

näytteenottoa koskevaan lukuun. Valvontaohjelman tarkastustiheystaulukon käytettävyyttä on parannettu 

yhdenmukaistamalla sitä Vati-tietojärjestelmän ryhmittelyn kanssa. 

 

Raision valvontayksikössä valvontaohjelman muutokset on huomioitu. Valviran päivittyvät ohjeet otetaan 

valvontayksikön käyttöön. 

 

Säännölliset valvontatarkastukset 

Säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvat valvontakohteet ja tarkastusmäärät perustuvat kohteiden 

riskinarviointiin. Kunkin kohteen riskinarviointi löytyy valtakunnallisesta tietojärjestelmä VATIsta. VATIsta 

saadaan kohdekohtainen vuosisuunnitelma, jota pyritään noudattamaan. 

 


