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1.  Terveydensuojeluvalvonta vuonna 2018 

 

Tässä suunnitelmassa kuvataan Inarin ja Utsjoen kuntien terveydensuojeluvalvonta 

vuodelle 2018. Suunnitelma perustuu ohjelmakaudelle 2015–2019 laadittuun Inarin ja 

Utsjoen yhteistoiminta-alueen terveydensuojelun valvontasuunnitelmaan. Koko 

ohjelmakautta koskevan suunnitelman laatimisen jälkeen on tullut voimaan Sosiaali- 

ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 

olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (ns. 

asumisterveysasetus), joka tarkentaa asumisterveysvalvontaan liittyviä näkökulmia. 

 

Vuosille 2015–2019 laadittu terveydensuojelun valvontasuunnitelma sisältää 

tarkemmat tiedot mm. valvonnan lakisääteisistä perusteista, valvontaa toteuttavasta 

henkilöstöstä, valvonnan maksullisuudesta, valvontakohteista ja painopistealueista, 

tarkastusten sisällöstä valvonnan toteutumisen arvioinnista. Näitä tietoja ei ole 

tarkoituksenmukaista toistaa tässä suunnitelmassa. 

 

 

2. Tarkastussuunnitelma vuodelle 2018 
 

Vuodelle 2018 laaditussa tarkastussuunnitelmassa on esitetty Valviran arvioima 

vuosittainen tarkastustiheys valvontakohdetyypeittäin ja valvontakohdetyypin 

riskiluokka, jonka perusteella on tehty kohdetyyppikohtainen valvontasuunnitelma 

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueelle. Valvontakohdetyypin tarkastustiheyttä on 

joissakin tapauksissa vähennetty tai lisätty paikallisen riskinarvioinnin perusteella. 

Riskinarviointi perustuu kokemukseen kohteista ja tarkastuksilla tehtyihin 

havaintoihin. Yksityiskohtaista, järjestelmällistä riskinarviointia ei ole tehty. 

 
Taulukko 1. 

Suunnitelmallisen valvonnan kohdetyypit Riski-
luokka 

 

Ympäristö-
yksikön tark.- 
tiheys/vuosi 

Tarkastukseen 
keskim. 

käytettävä 
aika (tuntia) 

Kohteiden 
lkm 

Suunnitellut 
tarkastukset 
vuonna 2018 Toimintaluokka: Toimintatyyppi: 

Talousveden 
jakelu ja käyttö  
 

Talousvettä toimittava laitos 
(asetus 461/2000): 

3 2-1 8-15 0 0 
EU-vesilaitokset 
(vedentoimitus > 1000 m3/d 
tai vähintään 5000 
käyttäjää) 

Muut vesilaitokset 
(vedentoimitus 10- 1000 
m3/d tai 50–5000 käyttäjää)  

3 2-1 (0,5*) 4-8 11 3 

Talousvettä toimittava 
laitos (asetus 402/2000) 

2 1-0,5 (0,3*) 2-6 2 2 Pienet vesilaitokset 
(vedentoimitus < 10 m3/d 
tai <50 käyttäjää) 

Kokoontuminen,  
julkiset huvi- ja 
kokoontumis-
huoneistot  

Lasten ja nuorten kohteet: 
kerhotilat, nuorisotilat ja 
leirikeskukset, lasten 
iltapäiväkerhot ja 

2 0,3 2-4 11 3 
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*Jos ainoastaan jakelua 
 
Riskiluokat:  
 
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, mutta 
terveysvaikutukset eivät ole merkittäviä (keskisuuri riski)  
Luokkaan 1 kuuluvat ne kohteet, joissa on todennäköistä, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa 
(matala riski).  
 
Tarkastustiheys:  
 
2=kaksi kertaa vuodessa; 1=kerran vuodessa; 0,5=joka toinen vuosi; 0,3=kerran kolmessa vuodessa; 
0,25=kerran neljässä vuodessa; 0,2=kerran viidessä vuodessa 

 sisäleikkipuistot  

Opetustoiminta, 
koulut ja 
oppilaitokset  
 

Esiopetus, peruskoulu, 
lukio, ammattioppilaitos, 
muut koulut ja 
oppilaitokset, korkeakoulu 
ja muu aikuiskoulutus 

2-1 0,3 5-15 12 4 

Majoitustoiminta, 
majoitus-
huoneistot  
 

Hotellit, hostellit, 
maatilamatkailu, asuntolat 
jne.  
 

2-1 0,2 2-4 88 34 

Kauneudenhoitoa 
ja ihon käsittelyä 
suorittavat 
huoneistot ja 
laitokset  

Kosmetologiset huoneistot, 
tatuointi ja lävistys, muu 
ihon käsittely ja hoito 
 

2-1 0,3 2-3 5 1 

Sosiaalihuollon 
palvelut  
 

Lasten päiväkodit ja 
vastaavat  

2 0,5-0,3 2-6 23 6 
Lastenkodit / 
lastensuojeluyksiköt ja 
vastaavat 

Vanhainkodit ja vastaavat  

Muut sosiaalialan yksiköt  

Liikunta ja 
virkistystoiminta  
 

Yleiset uimarannat (EU-
uimarannat), yli 100 uimaria 
päivässä  
Pienet yleiset uimarannat, 
väh. kuin 100 uimaria 
päivässä 

2 1 2-4 3 3 

Yleiset altaat: uimahalli, 
kylpylä, uimala, vesipuisto 
tai muu yleinen allas  

3 1 4-5 7 5 

Yleiset saunat  2 1 2-3 1 1 

Yleinen liikuntatila: 
urheiluhalli, kuntosali tai 
muu yleinen liikuntatila  

1 0,25 2-4 9 2 

YHTEENSÄ     173 64 


