
 

 

Ympäristöterveyden palvelut maakunnassa vuodesta 2021 eteenpäin 

 

1. Mitä varten ko. palvelukokonaisuus on olemassa eli mikä on sen tärkein tavoite?  

 
Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on varmistaa kansalaisille hyvälaatuinen talousvesi, 

turvalliset elintarvikkeet ja terveellinen asuin- ja elinympäristö sekä terveet ja hyvinvoivat 

eläimet.  

 

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, 

poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää 

perusterveydenhuoltoa, jossa valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. 

Ympäristöterveydenhuolto vastaa myös tehokkaasta eläintautien torjunnasta, koko maan 

kattavista eläinlääkäripalveluista sekä yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien 

neuvonnasta ja valmennuksesta. 

 

Korkealaatuinen ympäristöterveydenhuolto edellyttää, että viranomaistoiminta on 

suunnitelmallista, sitä tehdään riittävin voimavaroin ja tarkastukset ja muut toimenpiteet 

ovat oikein kohdennettuja, tehokkaita sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeuden-

mukaisesti kohtelevia.  

 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on tukea yrityksiä ja muita toiminnanharjoittajia 

tunnistamaan toimintansa aiheuttamat riskit ja niihin vaikuttavat tekijät (omavalvonta) 

sekä poistamaan nämä riskit tai ehkäisemään niiden aiheuttamat vaarat ja terveyshaitat. 

Lisäksi tehtävänä on kansalaisten tiedottaminen vaarojen välttämiseksi.  

 

2. Mitkä ovat ne keinot, joilla tavoitteeseen päästään? 

 

Keinoista tärkeimmät ovat yritysten valmentaminen ja valvominen, jotta nämä toimivat 

turvallisesti ja säädösten mukaisesti, sekä kansalaisten informointi, jotta nämä 

tunnistaisivat ja osaisivat välttää mahdolliset vaarat. Keinovalikoimaan kuuluvat mm:  

 Elintarvikevalvonta 

 Terveydensuojeluvalvonta 

 Tupakkalain valvonta  

 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut 

 Löytöeläinten talteenotto 



 

 

Ympäristöterveydenhuollon palveluissa  

 annetaan kuluttajainformaatiota; 

 valmennetaan, neuvotaan, ohjataan ja koulutetaan yrityksiä;  

 käsitellään ilmoituksia ja myönnetään lupia;  

 tehdään tarkastuksia, tutkitaan näytteitä ja varmistetaan epäkohtien poistaminen;  

 annetaan lausuntoja ja tehdään päätöksiä; sekä  

 varaudutaan erityistilanteisiin.  

 

3. Keitä ovat tämän palvelukokonaisuuden asiakkaat? 

 
Ympäristöterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kansalaisille, yrityksille, kunnille ja muille 

viranomaisille. 

 

Palvelukokonaisuuden asiakkaita ovat maakunnan asukkaat, eläinten omistajat, yritykset 

(kuten elintarvikealan toimijat, maatalousyritykset, majoitusala) ja julkisen sektorin 

toimijat (kuten koulut, päiväkodit ja ruokapalvelut). 

 

4. Mitkä ovat tämän palvelukokonaisuuden tuotteet ja yksittäiset palvelut? 

 

Viestintä- ja tietopalvelut 

 

Ympäristöterveydenhuollon viestintä- ja tietopalvelut koostuvat maakunnallisesta 

viestinnästä maakuntien omilla verkkosivuilla sekä valtakunnallisesta viestinnästä muiden 

toimijoiden verkkosivuilla. Erilaisia kanavia ovat:  

 Maakuntien verkkosivut  

 evira.fi (Elintarviketurvallisuusvirasto ja vuodesta 2019 alkaen Ruokavirasto)  

 valvira.fi (Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto ja vuodesta 2021 alkaen 

Luova-virasto) 

 suomi.fi 

 oivahymy.fi  

 

Neuvontapalvelut 

 
Ympäristöterveydenhuollon neuvonta on pääsääntöisesti maksutonta ja sitä annetaan sekä 

yrityksille niiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja kansalaisille esimerkiksi vesi- tai 

https://www.evira.fi/
http://www.valvira.fi/
https://www.suomi.fi/etusivu/
https://www.oivahymy.fi/


 

 

elintarvikevälitteisten tautitapausten selvittelyssä. Ohjausta ja neuvontaa annetaan sekä 

yleisellä tasolla että myös yksittäisiin tapauksiin. Maakunnissa neuvonta järjestetään    

 sähköpostitse tai chat-palveluna; 

 puhelimitse (esim. päivystyspuhelin); ja 

 verkkosivuilla.  

 

Luvat, ilmoitukset ja päätökset 

 
Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät luvat haetaan maakunnasta ja ilmoitukset tehdään 

maakuntaan lukuun ottamatta eläinlääkäripalveluja, joiden osalta ilmoitukset tehdään 

Elintarviketurvallisuusvirastoon. Hakemuksia ja ilmoituksia varten maakunta voi järjestää 

sähköisen asiointipalvelun. Esimerkiksi terveydensuojelulain mukainen ilmoitus, elintarvike-

huoneistoilmoitus, laitoshyväksyntä, eläinkuljettajalupa ja tupakkatuotteiden vähittäis-

myyntilupa ovat maksullisia. Tarkempia tietoja erilaisten lupien edellytyksistä ja ilmoituksia 

koskevista vaatimuksista löytyy em. verkkosivuilta. 

  

Valvontapalvelut 

 

Valvomalla ympäristöterveydenhuollon lakien noudattamista varmistetaan, että 

elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa harjoitetaan turvallisesti ja riskejä minimoiden. 

Ympäristöterveydenhuollon valvonta maakunnissa on pääsääntöisesti maksullista. 

 

Viranomaiset käyvät tarkastamassa erilaisissa kohteissa (esim. koulut, päiväkodit, maatilat, 

elintarvikehuoneistot), että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tarvittaessa 

voidaan antaa kehotuksia tai määräyksiä korjata toimintaa. Tarkastuskäynnistä tehdään 

tarkastusraportti ja määräyksistä annetaan valituskelpoinen hallintopäätös, jossa 

selvitetään, mitä valvontakohteessa tulee korjata ja mihin mennessä. Käyntien yhteydessä 

voidaan antaa myös neuvontaa. Valvontaraportit ovat julkisia ja näkyvä esimerkki tietojen 

julkistamisesta ovat elintarvikevalvonnan ns. Oiva-raportit elintarvikehuoneistoissa. 

 

Valvonnan hyöty näkyy hyvänä ja terveellisenä elinympäristönä ja turvallisina 

elintarvikkeina. Yritykset hyötyvät toimivasta valvontajärjestelmästä siten, että asiakkaat 

voivat luottaa siihen, että toiminta on turvallista ja säännösten mukaista. Toimiva 

viranomaisjärjestelmä huolehtii myös siitä, että mikään toimija ei saa vääristynyttä 

kilpailuetua laiminlyömällä velvoitteitaan. 

 



 

 

Kansalaiset hyötyvät ympäristöterveydenhuollon palveluista siten, että he voivat luottaa 

elinympäristön turvallisuuteen ja että vedestä tai ruuasta ei aiheudu terveysvaaraa tai 

muuta riskiä. Lisäksi kuluttajat saavat ympäristöterveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä 

asiantuntija-apua ja viranomaispalveluja. 

 

Eläinlääkäripalvelut 

 

Eläinlääkäripalveluihin kuuluvat virka-aikaan annettava peruseläinlääkäripalvelu 

maakunnan asukkaiden pitämiä kotieläimiä varten sekä kaikkina vuorokauden aikoina 

annettava kiireellinen eläinlääkärinapu maakunnan alueella oleville kotieläimille. Maakunta 

voi järjestää nämä palvelut itse tai se voi tehdä sopimuksen järjestämisestä yksityisen 

palveluntarjoajan kanssa.  

 

5. Mitkä ovat liittymä- ja rajapinnat maakunnan muiden palvelujen ja toisten 

organisaatioiden tuottamien palvelujen kanssa? 

 
Ympäristöterveydenhuollon tehokkaan toimeenpanon edistämiseksi hyvä yhteistyö 

maakunnan muiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää. Ympäristöterveydenhuollolla on 

yhdyspintoja erityisesti  

 terveydenhuoltoon,  

 pelastustoimeen,  

 alkoholihallintoon,  

 vesihallintoon ja maankäyttöön,  

 maatalous- ja elintarviketuotannon palveluihin,  

 vesi- ja kalatalouspalveluihin sekä  

 maaseudun kehittämisen palveluihin.  

 

Maakunnan sisäisen yhteistyön lisäksi tärkeitä yhteistyötahoja ovat kuntien rakennus-

valvonnat, ympäristönsuojelu ja kaavoitus sekä kuluttajaneuvonta. 

 

6. Miten maakunnan sisäinen yhteistyö näiden palvelujen asiakaslähtöiseksi 
tuottamiseksi on järjestettävä?  

 
Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus kattaa maakunnasta riippuen noin 40–200 htv:n 

voimavaran. Todennäköisesti tarkoituksenmukaisinta olisi järjestää ympäristöterveyden-

huolto maakunnassa omana kokonaisuutenaan. Tätä puoltaa se, että ympäristöterveyden-



 

 

huollolla on yhdyspintoja useiden maakunnan toimijoiden kanssa, eikä ole tarkoituksen-

mukaista sitoutua tiukasti mihinkään näistä lukuun ottamatta alkoholihallintoa, jolla on 

saman tyyppisiä valvontatehtäviä ja -kohteita kuin ympäristöterveydenhuollolla.  

 

 Eläintautipäivystys on järjestetty aluehallintovirastojen yhteistyönä ja nojautuen 

eläinlääkäripalveluista vastaaviin kunnaneläinlääkäreihin.  

 Kuntien ja aluehallintovirastojen välinen yhteistyö on toiminut hyvin ja palveluita on 

järjestetty mm. kuntayhtymien kautta.  

 Ympäristöterveydenhuollon keskeisiä yhteistyökumppaneita maakunnan ulkopuolella 

on kunnissa (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, maankäyttö), ja niiden kanssa 

tehtävä yhteistyö voisi olla sujuvampaa omasta yhtenäisestä yksiköstä käsin.  

 Yhteistyön jatkuminen sekä maakuntien sisällä että niiden välillä on toivottavaa 

varsinkin eläinlääkäripäivystyksessä ja erikoistumista vaativissa kapea-alaisissa 

tehtäväkokonaisuuksissa.  

 Eläinlääkäripalveluja voidaan järjestää yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. 

 

Mitä tietojärjestelmiä asiantuntijoiden ja asiakkaiden käytössä on oltava, että 
nämä palvelut voidaan tuottaa asiakaslähtöisesti? 

 

Tietojärjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä, kattavia ja valtakunnallisia, jotta 

asiantuntijoiden työ on sujuvaa ja yhteistyö muiden maakuntien sekä ohjaavien virastojen 

kanssa on mahdollisimman helppoa. Myös asiakkaat hyötyvät toimivista tietojärjestelmistä 

nopeutuvana ja täsmällisempänä palveluna. 

 

Valvonnan vaikuttavuuden ja ohjauksen tueksi tarvitaan valtakunnallisesti ja alueellisesti 

kattavaa tilannetietoa ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueista. VATI-tietojärjestelmä 

(Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä) 

vastaa valmistuttuaan (2019) näihin tavoitteisiin nykyisiä järjestelmiä paremmin. 

Aluehallintovirastojen ja kuntien käytössä olevat muut ympäristöterveydenhuollon 

tietojärjestelmät ja rekisterit ovat myös maakuntien käytössä ja niitä kehitetään edelleen. 

 


