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TIIVISTELMÄ 

 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tarvitaanko Vantaalla vuorovaikut-
teista, sähköistä elintarvikevalvonnan neuvontaa ja millainen neuvontakanava 
palvelee parhaiten sekä toimijoita että valvojia. Opinnäytteessä luotiin selvityk-
sen tulosten perusteella toimenpide-ehdotus vuorovaikutteisen, sähköisen 
neuvonnan kehittämisen pohjaksi.  
 
Tutkimuksessa aineisto kerättiin kahdella kyselyllä, joista toinen kohdistettiin 
vantaalaisille ravintoloille, kahviloille ja grilli- ja pikaruokaravintoloille ja toinen 
elintarvikevalvontaa tekeville viranhaltijoille ympäri Suomen. Osa vastaajista 
ilmoittautui haasteltaviksi ja heidän kanssaan keskusteltiin vapaamuotoisesti 
ideoiden. Keskusteluissa esiin tulleet toimijoiden ja valvojien toiveet ja ideat 
kirjattiin ylös. Eräs näistä oli toimijoiden avuksi suunniteltava ns. ”OmaOiva”-
ratkaisu, jonka avulla toimija voisi omatoimisesti tehdä itse tarkastuksen toimi-
paikassaan ennen varsinaista terveystarkastajan Oiva-tarkastusta.  
 
Kyselyjen tuloksena oli, että neuvontaa tarvitaan nykyistä enemmän sekä toi-
mijoiden että valvojien mielestä ja että sähköinen vuorovaikutteinen neuvonta 
on hyvä tapa lisätä neuvontaa tarkastusten välillä. Vaikka olemassa olevien 
sosiaalisen median kanavatkin olivat kyselyssä suosittuja, oli erillinen, vain 
elintarvikeneuvontaa varten suunniteltu mobiilisovellus kuitenkin molempien 
vastaajaryhmien mielestä paras ja soveltuvin ratkaisu. Säännöllisen neuvon-
nan ja ”OmaOivan” avulla toimijalla on hyvät mahdollisuudet olla ajan tasalla 
muutoksista, huomioida ne jo ennen tarkastusta ja välttää seuraamukset sekä 
uusintatarkastukset. Sähköinen neuvonta mahdollistaa sen, että neuvontaan 
voi perehtyä silloin, kun on aikaa.  
 
Uusi elintarvikelaki edellyttää valvojilta entistä enemmän ja laajempaa neu-
vontaa, mukaan lukien hyvän ravitsemuksen, kestävän ja ekologisen ruokata-
louden ja ruokahävikin vähentämisen. Valvonnan riskiperusteisuuden korosta-
minen antaa valvonnalle mahdollisuuden keskittyä ongelmallisimpien kohtei-
den tarkempaan valvontaan, kun asiansa hyvin hoitaville kohteille riittää tar-
kastus harvemmin. Tämä kannustaa kaikki toimijoita osallistumaan aktiivisesti 
vuorovaikutteiseen neuvontaan, josta hyötyvät kaikki, niin toimijat, valvojat 
kuin kuluttajatkin turvallisempina ja terveellisempinä aterioina.  
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ABSTRACT 

 
 
The objective of this master’s thesis was to find out whether there was a need 
for interactive, digital food control counseling in Vantaa and what kind of sys-
tem would best serve both operators and control authorities. Based on the re-
sults of the study, a proposal for a procedure was created as a basis for the 
development of interactive, digital counseling.  
 
The research data was collected with two questionnaires, one of which was 
sent to restaurants, cafés and grill and fast-food restaurant operators in Van-
taa and the other was sent to health inspectors across Finland. Some of the 
respondents also participated in conversations where opinions and ideas were 
freely discussed. The wishes and ideas of the operators and health inspectors 
were written down for further use. One of these ideas was a solution called 
OmaOiva which would enable the operator to carry out the inspection at his or 
her own premises before the actual Oiva inspection by the health inspector.  
 
The results of the surveys were that there was a need for more advice and 
counseling. Both operators and supervisors agreed on this, and that a digital 
interactive system would be a good way to increase counseling between in-
spections. Although the existing social media channels were popular in the 
survey, a separate mobile application designed only for this kind of counseling 
was still the best and most appropriate solution for the both groups of re-
spondents. With the help of regular counseling and OmaOiva, the operator 
has a good chance of being up to date on the changes, taking advice into ac-
count before the inspection and avoiding penalties and re-inspections. Digital 
counseling makes it possible for the operators to get acquainted with the infor-
mation when there is time.  
 
The new food law requires more and more counseling acts from inspectors, 
including subjects like good nutrition, sustainable and ecological food econ-
omy and the reduction of food waste. Emphasizing the risk-based nature of 
supervision the law allows inspectors to focus closer on the most problematic 
premises and operators, when for those who do things right less inspections 
are sufficient. This encourages all operators to actively participate in interac-
tive counseling which benefits everyone, operators, inspectors and also con-
sumers in safer and healthier meals. 
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1 JOHDANTO 

Elintarvikelakia on uudistettu viime vuosina. Lain kokonaisuudistuksen tavoit-

teena on ollut keventää hallinnollista taakkaa sekä toimijoilta että viranomai-

silta ilma, että elintarviketurvallisuus vaarantuu. Uudistuksella on pyritty elin-

tarvikelain käytettävyyden paranemiseen sekä elintarviketoiminnan ja kannat-

tavuuden edistämiseen. Uusi elintarvikelaki astui voimaan 21.4.2021. Merkit-

tävimpiä muutoksia uudessa laissa ovat uudet maksut, valvonnan fokuksen 

siirtyminen huoneistoista toimintaan ja toimijan omavalvontajärjestelmän en-

tistä laajempi huomioiminen valvonnassa. Lain nojalla annetut asetukset uu-

distettiin samalla ja käyttöön otettiin kaksi uutta maksua. Vuoden 2022 alusta 

alkaen toimijoilta peritään vuosittaista perusmaksua. Lisäksi käyttöön otetaan 

seuraamusmaksu eli rahallinen sanktio sille, jos toimija ei noudata lainsäädän-

nön vaatimuksia. Lainsäädännön muutoksilla valvontaa ohjataan toisaalta ris-

kiperusteisempaan ja toisaalta neuvovampaan suuntaan. Näin ollen valvon-

tayksiköissä paikallistasolla neuvontaan ja eri tapoihin antaa neuvontaa ja oh-

jausta tehokkaasti on kiinnitettävä huomiota ja niitä on kehitettävä aktiivisesti. 

 

Jo ennen lakiuudistusta hallituksen kärkihankkeena ollut norminpurku on tuo-

nut paljon toivottua joustoa elintarvikelainsäädäntöön ja lakia on muutettu noin 

20 kertaa. Viimeisin uudistus lisää toimijoiden vapautta ja vastuuta vielä enti-

sestään. Lakiuudistuksen tavoitteena on tasapaino elintarviketurvallisuuden ja 

elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytysten parantamisen välillä. Elintarvi-

kevalvojien työ tulee painottumaan entistä enemmän riskiperusteisesti eli ns. 

ongelmakohteisiin ja edellyttää huomattavasti enemmän toimijoiden ohjausta 

ja neuvontaa. Perinteisesti ohjausta on annettu tarkastusten yhteydessä sekä 

suoralla kontaktilla puhelimitse ja sähköpostitse. Neuvontaa on annettu verk-

kosivuilla tekstimuodossa ja videoina. Joissakin kunnissa verkkosivuilla on ol-

lut chat-neuvontaa. Ainakin yhdessä kunnassa tarkastaja on käyttänyt Face-

bookia viestintään toimijoiden kanssa. Kunnissa ei tiettävästi ole kuitenkaan 

ollut laajamittaisesti ja suunnitelmallisesti käytössä sähköisiä, vuorovaikuttei-

sia viestintäkanavia. Ruokavirasto ohjaa ja neuvoo toimijoita verkkosivuilla ja 

sosiaalisessa mediassa eri keinoin, mm. videoin.  
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Tulevaisuudessa elintarvikevalvontaa tekeviltä viranomaisilta edellytetään pe-

rinteisten elintarviketurvallisuuteen ja -hygieniaan liittyvien aiheiden lisäksi 

kestävään kehitykseen, ruokahävikin vähentämiseen ja ravitsemukseen liitty-

vää neuvontaa. Toimijoita on pystyttävä neuvomaan myös oikean kuluttajain-

formaation antamisessa kansanterveyden edistämiseksi. Nämä valvonnan uu-

det tehtävät ovat yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä ja tulevat edellyttä-

mään valvonnalta paljon uudenlaista toimijoiden neuvontaa ja valmentamista.  

 

Vantaan ympäristöterveydenhuollossa halutaan kehittää sähköistä neuvontaa.  

Tässä työssä selvitettiin, mitä elintarvikealan toimijat ja valvojat ajattelevat 

neuvonnan tarpeesta yleensä, sähköisestä viestinnästä ja millainen tapa vies-

tiä olisi paras. Valvojille suunnattu kysely lähetettiin paitsi Vantaan, myös mui-

den kuntien elintarvikevalvojille, koska haluttiin selvittää, onko muissa kun-

nissa käytössä vastaavia viestintäkanavia, millaisia tarpeita kunnissa tällai-

selle on ja millaisia ideoita valvojilla on sähköisen viestinnän kehittämiseen. 

Toimijoiden kysely puolestaan lähetettiin vantaalaisille ravintola- ja kahvilatoi-

mijoille. Selvitystyön kaksi tärkeintä lähtökohtaa ovat uusi elintarvikelaki, jolla 

ohjataan valvontaa entistä neuvovampaan suuntaan ja Vantaan kaupungin 

strategiaan perustuva kaupunkiympäristön toimialan digisuunnitelma. Van-

taalla on eri toimialoilla jo kokeiltu ja otettu käyttöön erilaisia sähköisiä alustoja 

ja tämä työ on jatkumoa niille. Sähköisen viestinnän kehittäminen elintarvike-

valvonnan ja toimijoiden välillä sisältyy toimialan digisuunnitelmaan. Käytän-

nön toteutus on ajoitettu vuodelle 2022. Tämä selvitys on osa tätä sähköisen 

viestinnän kehittämistä.  

 

Selvitykseen perustuen valmistui suunnitelmaluonnos uudesta työkalusta Van-

taan elintarvikevalvonnan käyttöön. Valmistuessaan siitä tulee työkalu myös 

Vantaalla työskentelevälle kirjoittajalle itselleen. Iso osa elintarvikevalvojan 

työtä päivittäin on jo nyt neuvontaa ja ohjausta joko tarkastusten yhteydessä, 

sähköpostitse tai puhelimitse. Usein samaa asiaa käsitellään erikseen monien 

eri toimijoiden kanssa. Neuvonnan ja ohjauksen tarve lisääntyy jatkuvasti. 

Neuvontatyön tehostamiseksi ja keskustelun aikaan saamiseksi Vantaalla ha-

lutaan nyt kehittää vuorovaikutteinen, matalan kynnyksen viestintäkanava, jota 

käyttämällä valvojat ja elintarvikealan toimijat voivat yhdessä työskennellä en-

tistä paremman elintarviketurvallisuuden ja myös paremman toimeentulon ja 
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kannattavuuden edistämiseksi. Yhdessä, samalla puolella. Sähköinen viestin-

täkanava mahdollistaa sen, että neuvontaa ja ohjausta voi antaa kulloiseenkin 

aiheeseen parhaiten perehtynyt asiantuntija. Kaikkien valvojien ei tarvitse hal-

lita kaikkia osa-alueita, vaan erikoistuminen ja asiantuntijuus helpottuu.  

 

2 MOBIILISSOVELLUKSET JA SOSIAALINEN MEDIA VALVONTA-

TYÖSSÄ 

2.1 Valvonnan lainsäädännöllinen tausta ja valvonta Vantaalla 

Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita. 

Hallinnon oikeusperiaatteita ovat yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnai-

suusperiaate (viranomaisella ei saa olla vääriä vaikuttimia eikä viranomainen 

saa käyttää harkintavaltaansa väärin), objektiviteettiperiaate (asiallisuus ja 

puolueettomuus), luottamuksensuojaperiaate ja suhteellisuusperiaate, joka 

asettaa esimerkiksi terveysvalvonnalle velvoitteen mitoittaa valvontakeinot si-

ten, ”ettei kenenkään oikeuksia tai etuja rajoiteta enempää kuin haitan tai vaa-

ran poistaminen edellyttää”. Lisäksi hyvään hallintoon kuuluu palveluperiaate 

ja palvelun asianmukaisuus, hyvä kielen käytön vaatimus, viranomaisten yh-

teistyövelvoite ja neuvontavelvollisuus. (Hyvän hallinnon perusteet 2017.) 

 

Vantaan hallintosäännön mukaan suomen- ja ruotsinkielisillä asukkailla ja pal-

velujen käyttäjillä on kielilain mukaisesti oikeus saada palveluja äidinkielellään 

suomeksi tai ruotsiksi. Jos palvelu kuitenkin kohdistuu vain yhteen kieliryh-

mään, voi asiakasviestintä tapahtua asianomaisella kielellä. (Vantaan kau-

punki 2020.) Vaikka Vantaa on kaksikielinen kunta, ovat ravintola- ja kahvi-

layrittäjät pääasiassa joko suomenkielisiä tai muun kuin ruotsinkielisiä. Aina-

kaan toistaiseksi tätä palvelua ei käännetä ruotsiksi, mutta varaus siihen tulee 

olla. Todennäköisempi tarve tulee kuitenkin englanninkieliselle palvelulle.  

 

Vantaan kaupungin strategiassa valtuustokaudelle 2018–2021 on määritelty 

kaupungin visio, arvot, strategiset painopistealueet, tavoitteet ja mittarit lähtö- 

ja tavoitetasoineen (Vantaan kaupunki 2017). Vantaan tulevaisuuden tahtoti-

laa ilmaiseva visio on: ”Rohkea ja rento Vantaa on edelläkävijä ja vastuullinen 

kasvun keskus.” Kaupungin arvot ohjaavat koko organisaation toimintaa. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden lisäksi Vantaan arvoja ovat:  
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”Avoimuus tarkoittaa päätöksentekomme ja koko toimintakulttuurimme lä-
pinäkyvyyttä. Kuuntelemme ja jaamme tietoa. Olemme kansainvälinen kau-
punki. Sitoudumme keskusteluun ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Rohkeus 
on uskallusta nousta tulevaisuuden suunnannäyttäjäksi. Pidämme yllä kokeile-
misen kulttuuria, jossa toimimme ennakkoluulottomasti ja haastamme totutut 
tavat. Etsimme ratkaisuja ja käymme vuoropuhelua yli rajojen. Vastuullisuus 
tarkoittaa hyvän elämän turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Valmis-
telussa ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset 
näkökulmat. Yhteisöllisyys on osallisuutta, luottamuksen ja yhteishengen luo-
mista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Olemme hyvä kumppani asuk-
kaille, yrityksille ja yhteisöille.” (Vantaan kaupunki 2017.) 
 

Arvoihin perustuvassa strategiassa yhdeksi painopistealueeksi on nostettu 

palvelujen kehittäminen, jossa halutaan olla edelläkävijöitä. Erityisesti digitaali-

sia palveluja halutaan kehittää ja kehittäminen tehdä yhteistyössä asukkaiden, 

yritysten ja järjestöjen sekä muiden kuntien kanssa. (Vantaan kaupunki 2017.) 

Nämä arvot ovat myös tämän palvelun punainen lanka sekä suunnittelun että 

toiminnan aikana. Suunnittelussa on lähdetty rohkeasti tavoittelemaan vuoro-

vaikutteisuutta ja avointa keskustelukulttuuria, joka parhaimmillaan johtaa sii-

hen, että yritysten toimintaedellytykset paranevat tehokkaamman ja ekologi-

semman toimintatavan sekä parantuneiden Oiva-arvointien myötä.  

 

Osallisuus on laaja-alaista ymmärrystä siitä, että asioita suunnitellaan ja toteu-

tetaan yhdessä. Päätöksenteossa huomioidaan eri toimijoiden näkemykset ja 

resurssit. Osallisuus voidaan käsittää myös julkishallinnon velvollisuudeksi 

mahdollistaa ennen kaikkea kansalaisten osallistuminen yhteiskuntaan. Osalli-

suus on myös kuuluvuuden tunnetta ja voi olla hyvin tunneperäinen kokemus. 

Yrityksille suunnattuja palveluja suunniteltaessa osallistaminen kohdentuu 

luonnollisesti yrityksiin.  (Vantaan kaupunki 2021.) Osallisuus voi olla asiakas-

lähtöistä tai -keskeistä. Lähtöisen osallisuuden esimerkkiprosesseja voivat olla 

esimerkiksi seminaarit tai kyselyt. Osallisuuden kokemus laajenee mentäessä 

kohti keskeistä osallisuutta, jolloin prosessi voi olla esimerkiksi kumppanuus, 

jossa päätöksenteko on yhteistä. (Saa kuulua 2020, 78.) 

 

Osallisuus voidaan määritellä myös ihmisten osaamisen, ideoiden ja kapasi-

teetin hyödyntämisenä koko yhteisön hyväksi. Osallisuuden laaja hyödyntämi-

nen tässä merkityksessä jää usein vajaaksi vuorovaikutuksen puutteen vuoksi 

Se on resurssien hukkaamista. Idean muuttumiseen innovaatioksi tarvitaan 

vuorovaikutusta ja keskustelua, jakamista ja yhdessä kehittämistä. (Sauri 
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2019, 19.) Helsingin kaupungin entinen rakennus- ja ympäristötoimen apulais-

kaupunginjohtaja Pekka Sauri toteaa, että ”kaikki viisaus ja innovatiivisuus ei-

vät voi olla, eivätkä ole koskaan olleetkaan, julkishallinnon viranhaltijoiden kor-

vien välissä” ja että minkään organisaation ei kannata jättää sosiaalisen me-

dian potentiaalia kokeilematta. (Sauri 2019, 19.) 

 

Vantaalla on voimakkaasti panostettu kaupunkilaisten osallisuuteen. Sähköi-

nen osallisuusympäristöön eli osallistuvavantaa.fi -sivustolle on koottu kaikki 

ajankohtaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Osallistuva Vantaa 

on suunnattu ennen kaikkea asukkaille. Tätä selvityshanketta ei ole viety 

Osallistuva Vantaa -sivustolle, koska kohderyhmänä olivat vantaalaiset ravin-

tola- ja kahvilayritykset, mutta selvityksessä noudatetaan samoja kaupungin 

arvoja ja osallisuuden periaatteita.  

 

Viestinnän toteutuksessa on huomioitava saavutettavuus. Laki digitaalisten 

palvelujen tarjoamisesta edellyttää, että verkkoon laitetut asiakirjat ovat saa-

vutettavia, mikä tarkoittaa sitä, että digitaaliset palvelut ovat paremmin käyttä-

jien, erityisesti vammaisten henkilöiden saavutettavissa (Laki digitaalisten pal-

velujen tarjoamisesta 2019). Informaation on oltava saatavissa myös ei-kuval-

lisesti. Kaikkiin kuviin on liitettävä kuvailuteksti, joka kertoo kuvan oleellisen si-

sällön sanallisesti. Otsikoiden on oltava kuvaavia ja tiiviitä. Ohjeistuksissa ei 

pidä käyttää aistinvaraiseen hahmottamiseen perustuvaa kuvailua. Linkkien 

on oltava selkeitä ja informaation määrän riittävän pieni sivua kohden. Myös 

esim. pdf-tiedostot on suunniteltava saavutettaviksi. (Vantaan kaupunki 2021.)  

 

Uusi elintarvikelaki astui voimaan huhtikuussa 2021. Samalla kumottiin edelli-

nen elintarvikelaki. Lakiin on jo ennen uudistusta kirjattu valvontaviranomaisen 

ohjausvelvollisuus. Lain merkittävimmät muutokset ovat valvonnan painopis-

teen siirtyminen perinteisestä elintarvikehuoneiston valvonnasta toiminnan 

valvontaan. Toimijat saavat lisää vapautta, mutta myös vastuuta. Maa- ja met-

sätalousministeri Jari Lepän mukaan elintarviketurvallisuudesta tulee ny-

kyistä vahvemmin yritysten ja valvojien yhteinen asia. Myös viranomaisten 

mahdollisuudet puuttua elintarvikepetoksiin paranevat. (Elintarvikelain ko-

konaisuudistus eduskuntaan 2021.) Uuteen lakiin on kirjattu myös kaksi 

uutta maksua. Lakiin on lisätty elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Val-
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vontaviranomainen voi määrätä seuraamusmaksun, jos toimija harjoittaa elin-

tarviketoimintaa ilman, että sitä on rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttä-

mällä tavalla tai jos toimija esimerkiksi markkinoi elintarvikkeita säädösten 

vastaisesti (Elintarvikelaki 2021). Toinen lakiin lisätty maksu on vuosittainen 

valvontamaksu. Kunnat perivät vuoden 2022 alusta alkaen valvontakohteilta 

vuosittaisen 150 euron valvontamaksun perinteisen tarkastusmaksun lisäksi 

(Elintarvikelaki 2021). Valvonnasta maksavat siis kaikki valvontakohteet, ei-

vätkä vain ne, joiden luona tehdään tarkastuskäyntejä. Tämä mahdollistaa val-

vonnan painopisteen siirtämisen tarkastuskäynneistä enemmän neuvontaan ja 

valmennukseen. Lain henki on, että vuosittainen valvontamaksun myötä toimi-

jat saavat entistä enemmän laadukasta neuvontaa, vaikka tarkastusta ei joka 

vuosi tehtäisikään (Hielm 2021). Valvontamaksu sisältää elintarvikevalvonnan 

palvelut (ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen, koulutus- ja ohjemateriaa-

lit, neuvonnan, Oiva-raporttien julkistamisen, hygieniapassijärjestelmän sekä 

elintarvikesäännösten rikkojien pitämisen pois alalta) (Hallituksen esitys HE 

3/2021 vp 2021). Valvontaa pyritään kohdentamaan sinne, missä sille on eni-

ten tarvetta ja viranomaisten ja toimijoiden työnjakoa kehitetään niin, että val-

voja ennen kaikkea ohjaa ja neuvoo toimijaa. Vastavuoroisesti toimijan omia 

hyväksi todettuja käytäntöjä voidaan hyödyntää valvonnassa. (Hallituksen esi-

tys HE 3/2021 vp 2021) Tästä esimerkkinä voi olla sisäinen auditointi korvaa-

massa omavalvontajärjestelmää. Tällaiset muutokset edellyttävät laajaa ja toi-

mivaa ohjausta.  

 

Hallituksen esityksessä elintarvikelain kokonaisuudistukseksi viitataan Ruoka-

politiikasta annettuun Valtioneuvoston selontekoon ruokapolitiikasta 

Ruoka2030 (Valtioneuvoston selonteko 2017), jossa yhdeksi tavoitteeksi on 

kirjattu sen varmistaminen, että valvonnan haasteisiin vastaamisen lisäksi vi-

ranomaiset pystyvät tehokkaasti tunnistamanaan, hoitamaan, ennaltaehkäise-

mään ja torjumaan elintarviketurvallisuusuhkia. (Hallituksen esitys HE 3/2021 

vp. 2021.) Elintarviketurvallisuuteen liittyvien uhkien ennalta ehkäisyn yksi kul-

makivi on toimijoiden neuvonta, ohjaus ja valmentaminen. Vaikka lainsää-

däntö edellyttää pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsit-

telijältä hygieniaosaamisen todistamista hygieniapassilla, ovat käytännön ko-

kemukset tarkastuksilla osoittaneet, että hygieniaosaamistestin suorittaminen 

ei aina ole tae osaamisesta käytännössä.  
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Omavalvontasuunnitelma piti aiemmin hyväksyttää valvontaviranomaisella, 

mutta tästä luovuttiin jo 2011. Vuoden 2020 alun jälkeen omavalvontasuunni-

telmaa ei enää ole tarvinnut myöskään laatia erikseen kirjallisesti. (Hallituksen 

esitys HE 3/2021 vp 2021) Toimijoilla on kuitenkin oltava omavalvontajärjes-

telmä, mutta se voi pienissä paikoissa olla jopa suullinen. Tämä tarkoittaa tar-

kastuksilla sitä, että omavalvonnan toimivuus selvitettävä haastattelemalla toi-

mijaa ja tarkastamalla kirjauksia. Omavalvonnan toteuttaminen on yksi keskei-

simpiä neuvonnan ja valmentamisen aiheita ja se vie paljon aikaa.  

 

Oiva on elintarvikevalvonnan järjestelmä, jonka avulla tarkastustiedot julkiste-

taan. Oiva otettiin käyttöön 2013. Oiva-järjestelmässä tarkastettavat asiat arvi-

oidaan hymynaamoilla ja niitä vastaavilla kirjallisilla arvosanoilla (kuva 1). Tar-

kastuksen jälkeen yrityksen on laitettava Oiva-raportti esille toimipaikkaan 

sekä verkkosivuille, mikäli elintarvikkeita markkinoidaan verkossa. Ruokavi-

rasto julkaisee kaikki Oiva-raportit myös oivahymy.fi -verkkosivulla. Oiva-ra-

portissa on näkyvissä kolme viimeisintä arvosanaa. (Kuluttajille 2021.) Arvosa-

nat oivallinen ja hyvä eivät johda uusintatarkastukseen. Arvosanat korjattavaa 

ja huono sen sijaan aiheuttavat uusintatarkastuksen ja tarvittaessa johtavat 

hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön. (Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elin-

tarvikehuoneistoille 2020.) Uuden elintarvikelain myötä keinovalikoimiin lisät-

tiin seuraamusmaksu, mutta siitä ei ole vielä kokemuksia.  

 

 

Kuva 1. Oivahymyt ja niiden selitykset (Ruokavirasto 2020) 
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Vuonna 2019 valmistuneessa kolmen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tut-

kimuksessa on todettu, että sekä toimijat että valvojat ovat kokeneet Oiva-ar-

vioinnin jossain määrin epäyhtenäiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi, mikä toisi-

naan aiheuttaa ristiriitatilanteita. Valvojien näkemyksen mukaan hyvä vuoro-

vaikutus kuitenkin ehkäisee ristiriitatilanteita ja auttaa ongelmien ratkaisussa. 

Valvojat katsovat, että hyvä neuvonta ja ohjaus on yksilöllistä ja maanläheistä, 

ei pykäliä ja virkamiespuhetta. Neuvonnalle ei kuitenkaan ole usein riittävästi 

aikaa. Toimijat kokivat saaneensa tarkastusten yhteydessä neuvoista pää-

sääntöisesti hyötyä mm. elintarviketurvallisuuden parantamisessa. Neuvonnan 

lisääminen koettiin positiiviseksi suuntaukseksi, mutta myös parannettavaa to-

dettiin edelleen olevan. Tutkimuksessa todettiin, että elintarvikealan yritysten 

koko vaikutti säädösten noudattamatta jättämiseen ja että syy tähän saattaa 

olla se, ettei pienissä yrityksissä ole yhtä paljon tietoa eikä resursseja kuin 

suuremmissa yrityksissä. Tutkimus ei käsitellyt neuvontaa laajemmin, joten 

myöskään tuloksissa ei esitetty keinoja, joilla neuvontaa ja ohjausta voitaisiin 

parantaa ja lisätä. Neuvonnan, ohjauksen ja valmennuksen lisäämiselle on 

kuitenkin selvä tarve. (Kaskela ym. 2019, 248–255.) 

 

Ruokahävikin vähentäminen, kestävän ruokajärjestelmän (mukaan lukien kan-

santerveys) luominen ja ruokaturvallisuuden varmistaminen ovat myös Euroo-

pan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal) keskeisiä periaat-

teita ja tavoitteita. (Hielm 2021.) Ohjelman viisi peruspilaria ovat ilmastoneut-

raalius 2050, nollapäästöt, puhdas, kohtuuhintainen ja toimintavarma energia, 

kestävä ja älykäs liikenne sekä pellolta pöytään -strategia eli reilu, terveyttä 

edistävä ja ympäristöystävällinen ruokajärjestelmä. Pellolta pöytään -strate-

gian kolme peruspilaria puolestaan ovat ympäristövaikutukset, sosiaaliset ja 

terveysvaikutukset sekä taloudelliset vaikutukset (Hielm 2021).  

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Seinäjoen ammatti-

korkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun keväällä 2021 alka-

neessa Oivallista ruokaa -hankkeessa pyritään tuottamaan uutta tietoa, jonka 

avulla voidaan parantaa ruoan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja oh-

jausta sekä sisällyttää ravitsemuksellisten riskien valvonta ja seuranta elintar-

vikevalvontaan sekä sisällyttää elintarvikejätteen valvonta ja seuranta elintar-

vikevalvontaan. Hankkeessa luodaan myös toimintamalli käytännön toimenpi-

teistä, joita tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen 
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turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan. Hankkeen tavoitteena on edis-

tää kansanterveyttä ja vähentää kansantauteja ravitsemuksellisten riskien vä-

hentämisen kautta väestössä. (Hielm 2021.)  

 

2.2 Älypuhelimet ja mobiilisovellukset työkäyttöön 

Internetiä käytetään nykypäivänä pääasiassa puhelimella. Tilastokeskuksen 

vuoden 2019 tilastojen mukaan 83 %:lla suomalaisista oli älypuhelin ja 80 % 

oli käyttänyt internettiä puhelimellaan, 16-44-vuotiaista lähes kaikki. (Suoma-

laisten internetin käyttö 2019 2020.) 

 

Boulos ym. (2011, 11) totesivat tutkimuksessaan, että älypuhelinten nopea li-

sääntyminen mahdollistaa niiden merkittävän kehittämisen terveydenhuol-

lossa. Jo tuolloin ihmiset hakivat tietoa terveydestään, osallistuivat aktiivisesti 

terveytensä hoitamiseen ja pitivät yhteyttä terveydenhuoltoon älypuhelimil-

laan. Tarjolla oli jo tuolloin erilaisia terveydenhuollon mobiilisovelluksia. Ter-

veydenhuolto on alana informaatiointensiivistä ja älypuhelin voi tarjota siihen 

luontevan ratkaisun. Se on kustannustehokasta ja ajantasaista. Älypuhelinten 

sovellusten on myös osoitettu olevan käteviä silloin, kun hoitava henkilökunta 

ja potilas ovat kaukana toisistaan. (Boulos ym. 2011.)  

 

Tämä on jo nykypäivänä tavallista. Erityisesti terveysalalla on valtava määrä 

sovelluksia ja Suomessakin useilla lääkäriasemilla on käytössään mobiiliso-

vellus, jolla asiakkaita voidaan palvella etäyhteydellä. Diagnoositietojen, lau-

suntojen ja laboratoriovastausten katsominen sekä ajanvaraus sujuvat myös 

samalla sovelluksella.  

 

Koronapandemia ja sen yllättävyys on pakottanut meidät miettimään uudenlai-

sia ratkaisuja yhteydenpitoon ja muun muassa opettamiseen. Lellis-Santos ja 

Abdulkader tutkivat fysiologian opetusta” mobiililaboratoriolla ja totesivat, että 

vaikka mobiiliopetus ei fysiologiassa kokonaan sovi korvaamaan verkko- tai 

etäopetusta, oli se tällaisessa nopeita ratkaisuja vaativassa pandemiatilan-

teessa hyvin toimiva käytännön opetusväline erityisesti ajallisen joustavuu-

tensa vuoksi. Lisäksi mobiililaboratorion todettiin sopivan kampukselle paluun 

tilanteeseen, jolloin kertaus voi olla paikallaan, jos on jäänyt opinnoista jäl-

keen. (Lellis-Santos ym. 2020.) 
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Oman mobiilisovelluksen luominen vaatii monenlaisia resursseja. On oltava 

teknistä osaamista, substanssiosaamista ja rahaa. Oman sovelluksen parhaita 

puolia ovat kuitenkin sen sataprosenttinen omistus- ja hallintaoikeus. Oma so-

vellus ei ole riippuvainen suuryritysten sovellusten muutoksista. Sisältö on 

mahdollista luoda vastaamaan juuri käyttäjien tarpeisiin. Esimerkiksi Lääkärilii-

ton lääkäreille suunnattu vuonna 2019 lanseerattu Kollega-sovellus mahdollis-

taa vuorovaikutteisen konsultoinnin ja ammatillisen keskustelun alan asiantun-

tijoiden kesken. Sovellus vaatii käyttäjiltään kirjautumisen. Moderaattorit huo-

lehtivat siitä, että mitään potilastietoja ei julkaista. Sovellus on saanut kritiikkiä 

mainosrahoitteisuudestaan ja siitä, että käyttöehtojen mukaan sovelluksessa 

olevat tiedot jäävät sovelluksen valmistajan hallintaan. (Kollega-palvelu 2021.)  

 

Suomenkielisiä omavalvontaan tarkoitettuja mobiilisovelluksia on ainakin yksi. 

Tämäkin sovellus on kaupallinen ja sovelluksen käyttämiseksi hankittava sa-

man yrityksen myymät mitta-anturit, joilla lämpötilatiedot siirretään sovelluk-

seen. Tästä sovelluksesta kuitenkin puuttuu aito vuorovaikutteisuus, eikä kes-

kustelumahdollisuutta valvovan viranomaisen kanssa ole.  

 

Kansainvälisesti on olemassa useita sovelluksia, joilla toiminnanharjoittaja voi 

auditoida omaa elintarviketoimintaansa. Suurin osa sovelluksista on englan-

ninkielisiä. Joidenkin sovellusten lataussivuilla on kerrottu, millä alueella sovel-

luksen antamat tiedot ovat päteviä, mutta ei kaikkien. Sovellukset ovat kaupal-

lisia, eivät viranomaisten julkaisemia. Sovelluskaupasta löytyy myös ainakin 

yksi sovellus, jota markkinoidaan terveystarkastajille avuksi tarkastuksilla teh-

tävien muistiinpanojen ja raporttien tekemiseen. Lisäksi maailmalla on paljon 

Oivahymy.fi -sivuston kaltaisia palveluja sovelluksina, joista kansalaiset voivat 

katsoa ravintoloiden tarkastusten tuloksia.  

 

2.3 Sosiaalinen media julkisella sektorilla 

Loka-marraskuussa 2018 kerättyjen tietojen mukaan Suomen suosituin some-

palvelu on WhatsApp (70 %), Facebook on toisena (60 %) ja kolmantena You-

Tube (59 %). Facebookin suosia on ollut laskussa vuodesta 2015 alkaen. 41 

% kokee, että sosiaalisella medialla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja 45 
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% kertoo olevansa kyllästynyt sosiaaliseen mediaan. Myös huoli yksityisyyden 

suojasta on noussut (47 %). (Uutismedian Liitto 2018.) 

 

Facebookin ja WhatsAppin laaja käyttö toisaalta mahdollistaa helposti luota-

van viestintäkanavan myös suljetun ryhmän käyttöön, kun alusta on valmiiksi 

olemassa ja käyttäjät ovat jo sitoutuneet sovellukseen. Toisaalta on syytä poh-

tia, mitä Facebookin kaltaisen suuryrityksen omistaman sovelluksen käyttö 

tarkoittaa tietoturvan ja jatkuvuuden kannalta. Maailmanlaajuisesti Faceboo-

killa on 2,74 miljardia käyttäjää. Facebookilla on ollut tapana muuttaa palvelun 

ominaisuuksia ja jopa käyttäjäehtoja ja siihen sillä on ylivoimaiset edellytykset. 

Suomessa, kuten joissakin muissakin maissa, Facebookin käyttäjämäärä lähti 

laskuun keväällä 2018. Erityisesti nuoret ovat hylänneet Facebookin. IRO Re-

search Oy:n Sanomalehtien Liitolle tekemän tutkimuksen mukaan sosiaalisen 

median suosio uutismediana on myös romahtanut ja mainonta sosiaalisessa 

mediassa häiritsee entistä useampaa. Uutisointi sosiaalisen median palvelu-

jen keräämien käyttäjätietojen käytöstä vääriin tarkoituksiin ja epävarma yksi-

tyisyydensuoja huolestuttaa. (Uutismedian Liitto 2018). 

 

Kuntaliitto toteaa, että lähes kaikki kunnat toimivat esimerkiksi Facebookissa 

ja noin 40 % myös Twitterissä tai YouTubessa. Usein organisaation nimissä 

toimittaessa sosiaalisen median viestintää hoitavat viestinnän ammattilaiset. 

Kuntaliiton oppaan mukaan sosiaalisen median käyttö on hoidettava suunni-

telmallisesti siten, että ylläpito ei riipu yhdestä työntekijästä. (Kuntaviestinnän 

opas 2016, 47.) Työntekijän rooli sosiaalisessa mediassa voi olla kahdenlai-

nen, joko hän toimii organisaation nimissä tai henkilönä työroolissaan omalla 

persoonallaan. (Kuntaviestinnän opas 2016, 46.) 

 

Eri kunnissa käytetään sosiaalisen median kanavia hyvin eri tavoin. Jotkut val-

vontayksiköt eivät käytä lainkaan, toisissa ollaan hyvinkin aktiivisia. Jotkut yk-

siköt käyttävät sosiaalista mediaa itsenäisesti, joillakin käyttö on esimerkiksi 

toimialakohtaista, jolloin oman yksikön asioita voi olla vaikea saada esiin. Tu-

run kaupungin terveystarkastaja Jari Tulonen on käyttänyt sosiaalista mediaa 

työssään ahkerasti. Hänellä on Facebookissa työprofiili, jota hän käyttää paitsi 

terveystarkastajana, myös hygieniaosaamistestaajana ja -kouluttajana sekä 

Turun lähettiläänä, jossa roolissa hän julkaisee erilaisia Turun kaupunkiin liitty-

viä asioita. Tulonen kertoo, että on pyrkinyt saamaan Facebook-kavereikseen 
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omien valvontakohteidensa edustajat, mutta joukossa on myös muita turkulai-

sia toimijoita. Tulonen kuuluu työprofiilillaan myös erilaisiin ryhmiin, kuten 

REKO-toiminnan Facebook-ryhmään. Tulonen pitää sosiaalista mediaa hy-

vänä viestintätapana, sillä kaikki toimijat eivät välttämättä käytä e-mailia, 

mutta Facebookilla, WhatsAppilla, Messengerillä ja Instagramilla heidät tavoit-

taa paremmin. Lisäksi hän kokee, että on paljon helpompi neuvoa suurta jouk-

koa, kuin kertoa kaikki jokaiselle toimijalle erikseen. Tulosen mukaan myös 

osa kuntapäättäjistä seuraa hänen työprofiiliaan ja sitä hän pitää myönteisenä 

asiana. (Tulonen 2021.) 

 

Kommunikointi toimijoiden kanssa on Tulosen mukaan sujunut pääsääntöi-

sesti hyvin. Keskusteluja käydään sekä ryhmässä että yksityisesti. Yksittäistä 

toimipaikkaa koskevat asiat keskustellaan yksityisesti, mutta esimerkiksi laki-

muutoksista tiedotetaan ryhmässä yleisesti, jotta toimijat osaavat varautua 

muutoksiin toiminnassaan. Tulonen arvelee, että vaikka puhelimeen ladattava 

sovellus voisi olla hyvä, voi olla, että toimijat eivät kuitenkaan sitä välttämättä 

ottaisi käyttöön. (Tulonen 2021.) 

 

Sosiaalinen median käyttöönotto ei ole automaattisesti ratkaisu olemassa ole-

vaan huonoon asiakaspalveluun tai sähköiseen viestintään tai sen puuttumi-

seen (Kortesuo & Patjas 2011). Sosiaalinen media ei saa myöskään korvata 

kokonaan perinteisiä viestinnän keinoja, koska hyvän hallintotavan periaattei-

den mukaan kaikilla on oltava yhdenmukainen mahdollisuus saada neuvon-

taa.  

 

Tuottavuuden parantaminen on niukkojen taloudellisten resurssien käyttämi-

sen kulmakivi kunnissakin. Tuottavuuden parantaminen ei tarkoita välttämättä 

sitä, että tehdään samoja samoilla resursseilla asioita lujemmin ja enemmän. 

Tuottavuutta voidaan parantaa parhaiten luomalla uusia toimintatapoja, joille 

luodaan parhaat edellytykset avoimella tiedolla ja vuorovaikutuksella. (Sauri 

2019, 17–18.) Avoin ja sujuva tiedon kulku molempiin suuntiin kansalaisten ja 

hallinnon välillä on demokraattisesti toimivan yhteiskunnan edellytys. Julki-

selta hallinnolta se edellyttää uudenlaista suhtautumista viestintään. Viesti-

tulva monilta eri kanavilta on valtava ja julkishallinto joutuu kilpailemaan uutis-

median ja viihteen kanssa. Sosiaalinen media keskeisenä yhteisöviestinnän 
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kanavana on tehokas väline julkishallinnolle brändätä itsensä kiinnostavaksi. 

(Sauri 2019, 18.) 

 

Sosiaalisen median käyttö vaatii paitsi taloudellisia resursseja, myös osaa-

mista ja ammattitaitoa. Kun some-tilillä viestitään jonkin erikoisosaamisalueen 

sisältöä, tarvitaan substanssiosaamista. Mitä suurempi yksikkö, sitä varmem-

min some-tiliä käyttää siihen perehtynyt ja kouluttautunut viestinnän ammatti-

lainen yhdessä substanssiosaajan kanssa.   

 

Talvella 2010–2011 pääkaupunkiseudulla satoi valtavasti lunta. Helsingin kau-

punki ei ollut varautunut mittaviin lumitöihin monen lumettoman talven jälkeen 

ja kansalaiset olivat kiukkuisia. Kaupunki alkoi viestiä lumenaurauksesta Twit-

terissä. Apulaiskaupunginjohtajan tuolloin toiminut Pekka Sauri kertoo oppi-

neensa tuolloin kolme tärkeää asiaa sosiaalisesta mediasta: Kun asiakkaan 

epäasialliseen viestiin vastataan asiallisesti, muuttuu asiakkaankin käytös. Ih-

miset sopeutuvat mihin tahansa, jos tietävät, miten vastuutahot asiaa hoitavat. 

Ja lopuksi, yhdellä sähköpostilla tavoittaa yhden ihmisen, sosiaalisen median 

kautta yhdellä kertaa tuhansia, jollei enemmän. (Sauri 2019, 22–23.) 

 

Internet on ”demokratisoinut tiedon” ja kaikki pääsevät käsiksi kaikkeen tie-

toon, mutta samalla tiedon luotettavuus on kärsinyt (Sauri 2019, 26).  Internet, 

sosiaalinen media ja sen vuorovaikutteisuus ja muu verkostotoiminta edellyttä-

vät uudenlaista ajattelu- ja lähestymistapaa tietoon ja asiantuntijuuteen. Vihma 

ym. toteavat teoksessaan Totuuden jälkeen, että ”muutosta on kuvattu siirty-

mäksi auktoriteettivallasta vuorovaikutusvaltaan”. Ihmisten on helpompi luot-

taa viranomaiseen, joka ei ole entisenlainen instituutio. (Vihma ym. 2018.) Vi-

ranomaisten ja asiantuntijoiden on pystyttävä osallistumaan keskusteluun 

siellä, missä keskustelu käydään ja pystyttävä myös perustelemaan sano-

mansa. Viranomaisten on ymmärrettävä, että tiedon sensurointi ennakkoon ei 

ole enää mahdollista. (Sauri 2019, 27.) 

 

Perinteisesti julkishallinnon viestintä on ollut joko tiedottamista tai palautteisiin 

vastaamista. Uusien kommunikaatiovälineiden tuoma muutos on mullistava: 

viestintä on monenkeskistä, digitaalista, reaaliaikaista vuorovaikutusta. Ainoa 

mahdollisuus vaikuttaa on osallistua keskusteluun, vieläpä oikean tiedon 
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kanssa etupainotteisesti, ennen kuin misinformaatio leviää. Julkishallinnon on 

näyttävä ja kuuluttava. (Sauri 2019, 28–29.) 

 

Sauri arvelee, että julkishallinnossa saattaa olla sellainen käsitys tai asenne, 

jonka mukaan tilanteet olisivat hallittavimpia, jos kommunikaatiota rajoitetaan. 

Vuorovaikutus nähdään rasitteena, joka vie aikaa oikealta työltä ja teettää 

enemmän töitä, kun asiakkaat valittavat tai vaativat jotakin. Todellisuudessa 

vuorovaikutus on valtava resurssi, koko organisaation osaaminen ja kapasi-

teetti saadaan käyttöön hyvällä vuorovaikutuksella. (Sauri 2019, 31.) Valvovan 

viranomaisen työlle tämä on erityisen tärkeää, koska kuten Sauri toteaa: ”Vuo-

rovaikutus myös lisää vastaavasti kansalaisten ymmärrystä hallinnon toimin-

taa ohjaavista sopimuksista ja periaatteista, ja ymmärryksen lisääntyminen vä-

hentää tarvetta ärtyneisiin yhteydenottoihin tulevaisuudessa.” Saurin (2019, 

36) näkemyksen mukaan sosiaalinen media on edelleen julkishallinnolle tär-

keä viestintäväline, vaikka yksilöt suhtautuvatkin siihen hyvin eri tavoin, yksi 

aloittelijana, yksi jo kyllästyneenä. Sosiaalisen median maine on myös Saurin 

(2019, 70) mukaan ansioitaan huonompi ja ylivoimaisesti suurin osa keskuste-

lijoista on hyvien puolella. 

 

Sosiaalisen median käytössä kannattaa unohtaa vanhat hierarkiat ja toimia ar-

kikielellä ja persoonallisesti. Viestit on suunnattava vastaanottajille, ei organi-

saatiolle itselleen. Tilannetaju ja sopiva määrä huumoria ovat hyväksi. Väärät 

väitteet kannattaa oikaista, mutta väittelemään ei pidä jäädä. Kannattaa olla 

oma itsensä, mutta yksityiselämäänsä ei silti tarvitse jakaa. Organisaatiossa 

on hyvä asettaa sosiaalisen median toiminnalle tavoitteet ja resursoida ne. Te-

kijöitä on oltava tarpeeksi, eikä some-tilin hoitajaa pidä jättää yksin. Somettaja 

tarvitsee tuekseen tiimin. (Sauri 2019, 39–41.) 

 

Viranomaisen on huolehdittava, että tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys 

ja helppokäyttöisyys on varmistettu palvelujen suunnittelussa ja ylläpidossa. 

Myös palvelujen yhteensopivuudesta yleisesti käytettyjen ohjelmistojen ja tie-

toliikenneyhteyksien kanssa on pidettävä huolta. Sähköistä tunnistautumista 

viranomainen voi vaatia vain silloin, kun se on välttämätöntä palvelun tai sen 

sisältöön liittyvien käyttöoikeuksien varmistamisen tai palvelussa tehtävään 

toimeen liittyvien oikeusvaikutusten vuoksi. (Laki digitaalisten palvelujen tar-
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joamisesta 2019.) Myös Sauri myöntää, että muiden hallinnassa olevan sosi-

aalisen median ja muiden viestintäalustojen käyttäminen voi olla riski (Sauri 

2019, 38).  Julkishallinnossa omalla, erillisellä sovelluksella ei olisi samanlai-

sia riskejä ja se rahoitettaisiin julkisin varoin, eivätkä mainosrahoitteisuus tai 

sidonnaisuudetkaan siten ole ongelma. 

 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Opinnäytetyössä selvitettiin, miten vuorovaikutteista, sähköistä viestintää voi-

daan toteuttaa elintarvikevalvonnan ja elintarvikealan toimijoiden välillä hel-

posti ja nopeasti niin, että molempien tahojen toiveet ja tarpeet kohtaavat ja 

viestintä palvelee sekä elintarviketurvallisuutta että elinkeinon toimintaedelly-

tyksiä ja että lainsäädännön ja ohjaavien viranomaisten vaatimukset neuvon-

nan ja valmennuksen järjestämisestä toteutuvat. Selvitystyö on tapaustutki-

mus, jossa menetelminä käytettiin kyselytutkimusta ja osittain myös palvelu-

muotoilun menetelmiä, lähinnä luovaa keskustelua ja ideointia haastateltaviksi 

ilmoittautuneiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sähköisen 

neuvonnan kehittämisen lähtötilanne; se mitä tarvitaan lisää ja miten se on pa-

rasta toteuttaa sekä antaa toimenpide-ehdotus.  

 

Yksityissektorilta tutut asiakkuus ja palvelu ovat nykyään jokapäiväisiä käsit-

teitä jo julkishallinnonkin puolella. Julkiset palvelut ovat osa kaupungin toimin-

taa, osa palveluista on suorastaan pakollisia, jolloin kyseessä on niin sanottu 

pakotettu asiakkuus. (Rannisto 2014, 38.) Myös elintarvikevalvonta voidaan 

nähdä tällaisena viranomaistoiminnan asiakkuutena, joka on asiakkailleen eli 

elintarvikealan yrityksille pakollista. Palvelunomaisuus neuvonnassa ja val-

mennuksessa korostuu entisestään uuden elintarvikelain hengen myötä, kun 

kaikki yritykset maksavat vuosittaista perusmaksua valvonnasta. Valvontavi-

ranomaisen on kyettävä antamaan entistä enemmän neuvontaa ja valmen-

nusta maksun vastineeksi.  

 

Palvelujen tuottaminen voi olla asiakaskeskeistä tai asiakaslähtöistä tai asia-

kas voi olla palveluntuotannossa myös kumppani. Asiakaskeskeisessä pro-

sessissa asiakkaita kuunnellaan, mutta he eivät voi vaikuttaa lopulliseen to-

teutukseen. Asiakaslähtöisessä prosessissa asiakas taas voi vaikuttaa sekä 
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prosessiin, että lopputulokseen ja lisäksi palvelun tuottamaan arvoon. Kump-

panuusprosessissa valta jakautuu eri toimijoiden kesken tapauskohtaisesti. 

Asiakkaan roolin, asiakaskokemuksen ja vaikuttavuuden merkitys on kasvanut 

viime vuosina palvelujen tuottamisessa myös julkisella sektorilla. Asiakasläh-

töisyydellä on suora yhteys vaikuttavuuteen. (Rannisto 2016, 39.) 

 

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan prosessia, jossa käyttäjät osallistuvat palvelun 

kehittämistyöhön. Satu Miettinen määrittelee, että ”palvelumuotoilu on osa laa-

jempaa ilmiötä, jossa tuotekehitysprosessin painopiste on ideoiden muokkaa-

misessa asiakkaiden kanssa tehdyn luovan työn pohjalta”. Ideat visualisoi-

daan ja niitä testataan esimerkiksi prototyyppien avulla. (Miettinen 2016, 21.) 

Miettisen mukaan ”palvelumuotoilu yhdistää kulttuurisen, sosiaalisen ja inhi-

millisen vuorovaikutuksen alueet” (2016, 22).  

 

Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti toimenpide-ehdotus laadittiin paitsi 

elintarvikevalvontaa tekevien viranhaltijoiden, ennen kaikkea asiakkaiden 

kanssa keskustellen ja ideoiden. Kyselyjen mitattava data ja keskusteluissa 

esiin tullet ajatukset ja ideat yhdistettiin siten, että pyrittiin saamaan sekä asi-

akkaiden että valvojien tarpeet kohtaamaan toimivana kokonaisuutena. Muo-

toiluprosessi jatkuu tuotekehityksenä Vantaan ympäristökeskuksessa tämän 

selvitystyön jälkeen.   

 

3.1 Kyselyt 

Selvitystyössä tehtiin kaksi erillistä kyselyä. Työn tilaaja on Vantaan ympäris-

töterveydenhuolto, joten toimijoille suunnattu kysely (liite 1) tehtiin vantaalai-

sille elintarvikealan toimijoille. Elintarvikevalvojien kysely (liite 2) kohdistettiin 

kaikkiin Suomen kuntiin, jotta vastaajien määrä saatiin riittävän korkeaksi ja 

jotta samalla saatiin tietoa jo mahdollisesti käytössä olevista sähköisistä vies-

tintäkanavista tai -sovelluksista.  Kyselyt toteutettiin huhtikuussa 2021 Webro-

pol-alustalla. Kyselyihin vastattiin anonyymisti, mutta jos vastaaja ilmaisi ha-

lukkuutensa haastateltavaksi, kysyttiin yhteystietoja. Viranhaltijoiden kyse-

lyssä kysyttiin valvontayksikköä.  

 



21 
 

Kyselyissä pyrittiin selvittämään, ovatko toimijoiden ja valvojien kokemukset 

neuvonnan tarpeesta yhteneväiset yleisellä tasolla ja myös tarkemmin aiheit-

tain. Kyselyn avulla selvitettiin, missä eri Oiva-tarkastuksen sisältöön liittyvistä 

asioissa toimijat ja valvojat kokevat olevan eniten neuvonnan tarvetta, miten 

neuvonta olisi paras toteuttaa, mitä asioita sähköisessä, vuorovaikutteisessa 

neuvonnassa olisi hyvä ottaa huomioon, jotta neuvonta saavuttaisi toimijat ja 

olisi vaikuttavaa.  

 

Toimijoille suunnattu kysely lähetettiin vantaalaisille tarjoilupaikoille, joiden toi-

mintatyyppi on ravintola-, kahvila tai grilli- ja pikaruokatoiminta. Näiden toimin-

tatyyppien liikkuvat huoneistot otettiin kyselyyn mukaan. Tässä vaiheessa ha-

luttiin keskittyä tarjoilupaikkoihin, joissa toiminta on ravintolamaista ja joista 

suuri osa ei kuulu mihinkään ketjuun eikä saa neuvontaa sitä kautta. Selvityk-

sestä rajattiin pois suurtalouskeittiöt, kuten koulujen ja päiväkotien keittiöt ja 

suurtalouskeittiömäisesti toimivat lounasravintolaketjut. Näissä on yleensä yh-

tenäinen ketjuohjeistus ja omavalvonta. Myöhemmin sähköinen neuvonta on 

mahdollista laajentaa koskemaan kaikkia tarjoilupaikkoja ja tarvittaessa myös 

muita toimintatyyppejä (elintarvikkeiden valmistus, varastointi, myynti jne.), jos 

katsotaan, että sähköinen neuvonta on hyödyllistä myös näissä toimipai-

koissa.  

 

Toimijoille suunnatussa kyselyssä selvitettiin, saavatko toimijat mielestään nyt 

riittävästi neuvontaa mahdolliselta ketjultaan ja valvontaviranomaiselta ja ko-

kevatko toimijat uuden, sähköisen neuvontapalvelun tarpeelliseksi. Lisäksi sel-

vitettiin, tulisiko neuvonta järjestää jonkin olemassa olevan sosiaalisen median 

alustalla vai luoda erillinen mobiilisovellus. Myös tarkempia kysymyksiä neu-

vonnan sisällöstä esitettiin.   

 

Elintarvikevalvojille suunnattu kysely haluttiin lähettää kaikille valvojille Suo-

messa, jotta saataisiin käsitys siitä, onko sosiaalista mediaa hyödynnetty neu-

vonnassa muissa valvontayksiköissä. Lisäksi katsottiin tärkeäksi, että valvo-

jien näkemyksiä saadaan enemmän, kuin vain yhden valvontayksikön vas-

tauksista on mahdollista saada ja että erilaisia ideoita asian tiimoilta saadaan 

kerättyä laajasti neuvonnan kehittämisen tueksi. Elintarvikevalvojille suunna-

tussa kyselyssä selvitettiin, miten valvontayksiköissä on käytetty sosiaalista 

mediaa valvonnan työkaluna ja kuinka valmiita valvojat olisivat käyttämään jo 
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olemassa olevia sosiaalisen median alustoja tai erillistä mobiilisovellusta neu-

vonnassa. Lisäksi valvojilta kysyttiin tarkempia kysymyksiä mm. neuvonnan 

tarpeellisuudesta, esimerkiksi onko neuvonnalle nyt riittävästi aikaa ja nousisi-

vatko Oiva-arvosanat valvojien arvion mukaan, jos neuvontaa olisi mahdollista 

lisätä.  

 

3.2 Keskustelut 

Sekä toimijoiden että valvojien kyselyssä kysyttiin, haluaako vastaaja osallis-

tua tutkimuksen haastatteluosuuteen. Toimijoista 21 ja valvojista 10 jätti yh-

teystietonsa. Haastattelut päätettiin toteuttaa vapaamuotoisina, luovina kes-

kusteluina, joissa pyrittiin saamaan selville tarkempia syitä siihen, miksi jokin 

asia koettiin hyväksi tai huonoksi sekä haastateltavien ideoita neuvonnan ke-

hittämiseen. Keskusteluja varten oli laadittu joitakin tukikysymyksiä (liite 3), 

mutta keskustelujen tarkoitus oli kuitenkin olla niin rentoja, että henkilöiden 

ideoilla oli mahdollisuus rönsyillä vapaasti ideariihen tai työpajan tyyppisesti. 

Tukikysymykset laadittiin kyselyissä saatujen vastausten perusteella. Erityi-

sesti haluttiin nostaa esiin ja tarkentaa kyselyjen ns. vapaiden tekstikenttien 

kommenteissa esiin nousseita aiheita, kuten esimerkiksi pitäisikö sovelluk-

sessa toimia anonyymisti vai omalla nimellä ja pitäisikö neuvontasovelluksen 

olla valtakunnallinen. Keskustelut pyrittiin käymään Teamsin välityksellä, 

mutta osalle keskustelijoista se ei ollut mahdollista, joten osa keskusteluista 

käytiin videopuheluina ja osa puheluina. Teams-keskustelut nauhoitettiin ja 

muistiinpanot kirjoitettiin nauhoitteista, muista keskusteluista muistiinpanot 

tehtiin keskustelun aikana.  

 

4 TULOKSET 

Kyselyjen ja keskustelujen perusteella neuvonnan lisäämiselle on tarvetta. 

Neuvontaa tarvitaan lisää erityisesti tarkastusten välillä. Sähköinen neuvonta 

antaa mahdollisuuden perehtyä asioihin silloin, kun on aikaa. Toimivin väline 

sähköiseen neuvontaan on oma erillinen, puhelimella käytettävä sovellus, joka 

on suunniteltu vain tätä tarkoitusta varten. Aiheet, joista neuvontaa tarvitaan, 

ovat sellaisia, jotka voidaan hyvin toteuttaa sähköisesti. Tärkeimmäksi neu-

vonnan lisääminen koetaan ajankohtaisista asioista, lainsäädännöstä ja oma-

valvonnasta. Lisäksi toimijat toivovat erityisesti neuvontaa Oiva-tarkastusten 
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sisällöstä. Keskusteluissa ideoitiin neuvontasovellukseen osa, joka sai työni-

men ”OmaOiva”. ”OmaOivassa” toimijalla on mahdollisuus monivalintakysy-

myksiin vastaamalla luoda omalle toimipaikalleen tarkistuslista asioista, joita 

varsinaisella Oiva-tarkastuksella tullaan tarkastamaan.  

 

4.1 Kyselyjen tulokset 

Toimijoille suunnattu kysely lähetettiin elintarvikevalvonnan valvontatietokan-

nasta VATIsta saatuihin 368 sähköpostiosoitteeseen. Viestiä ei voitu toimittaa 

14 osoitteeseen ja yksi toimija ilmoitti lopettaneensa. Osalle palautuneista 

sähköposteista etsittiin uusi osoite. On mahdollista, että joillakin kohteilla on 

sama sähköpostiosoite, jolloin viesti on mennyt samalle toimijalle useampaan 

kertaan. On myös huomattava, että kysely tehtiin ravintoloiden koronasulun ai-

kaan, jolloin monet ravintoloista ja kahviloista olivat kokonaan kiinni. Toimijoi-

den kyselyyn saatiin 57 vastausta. Kysely oli avattu 120 kertaa, joten noin 

puolet kyselyn avanneista oli lopulta vastannut siihen.  

 

72 % vastaajista oli ravintolatoimijoita, 10 % grilli- ja pikaruokatoimijoita ja 18 

% kahvilatoimijoita. 82 % toimipaikoista oli kiinteitä ja 11 % liikkuvia elintarvi-

kehuoneistoja. 7 %:lla vastaajista oli molemmat. 35 % toimipaikoista kuuluu 

johonkin ketjuun. Ketjuun kuuluvista 68 % koki saavansa riittävästi neuvontaa 

ketjulta, 32 % ei. Lähes puolet (47 %) kaikista vastaajista kertoi haluavansa 

enemmän neuvontaa terveystarkastajilta.  

 

Valvojille suunnattu kysely lähetettiin 58 valvontayksikön yhteissähköpostiin, 

josta sitä pyydettiin jaettavan eteenpäin yksikön valvojille. Lopullisten vastaan-

ottajien lukumäärä ei ole tiedossa. Kyselyyn vastasi 79 valvojaa 41 yksiköstä. 

179 henkilöä oli avannut kyselyn, joten reilusti yli puolet jätti lopulta vastaa-

matta. (Kuva 2.) Suurin osa vastanneista valvojista valvoi työssään ravintoloita 

(89 %), grilli- ja pikaruokaravintoloita (86 %) ja / tai kahviloita (84 %). Vain 8 % 

vastaajista ei valvonut mitään näistä kohteista.  

 

Pääosa valvojista koki neuvonnan lisäämisen selvästi tarpeelliseksi (90 %) ja 

näki, että sillä olisi vaikutusta myös Oiva-arvosanojen paranemiseen (90 %). 

Valvojien mielestä tarkastusten yhteydessä ei kuitenkaan ole riittävästi aikaa 

neuvonnalle ja keskitetty neuvonta olisi tervetullutta. Se, että valvojat kokivat 
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neuvonnan lisäämisen enemmän tarpeellisena kuin toimijat, voi johtua näke-

myseroista sen suhteen, miten lainsäädännön edellytykset täyttyvät.  

 

On mahdollista, että sekä niissä, jotka eivät kokeneet tarvitsevansa lisää neu-

vontaa, että niissä, jotka sitä halusivat enemmän, suurin osa on juuri sellaisia 

toimijoita, jotka haluavat ennen kaikkea tehdä asiat hyvin. Osa toimijoista ker-

toi saavansa myös ohjeistusta ketjultaan. Sähköisen neuvonnan lisäämisen 

suunnittelussa onkin ensiarvoisen tärkeää pohtia, miten saadaan mukaan ne 

toimijat, jotka eivät tällä hetkellä halua lisää neuvontaa, vaikka esimerkiksi 

Oiva-tarkastusten perusteella sille olisi tarvetta. 
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Kuva 2. valvojat valvontayksiköittäin, n=79. 
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Valvojilta kysyttiin neuvonnan tarpeesta ja se vaikutuksista Oiva-arvosanoihin. 

Vastatusten määrää ei rajoitettu. 90 % valvojista oli sitä mieltä, että neuvon-

nalle ja ohjaukselle on selvästi tarvetta ja että neuvonnan ja ohjauksen lisää-

misellä olisi positiivinen vaikutus Oiva-arvosanoihin (90 %). 63 % oli sitä 

mieltä, että toimijoita pitäisi voida neuvoja ja ohjeistaa nykyistä enemmän. 

Vain kolmannes valvojista arvioi, että neuvonnalle on nykyisellään riittävästi 

aikaa tarkastusten yhteydessä. 82 %:n mielestä neuvontaa ja ohjausta pitäisi 

voida tehdä myös keskitetysti useammalle toimijalle yhtaikaa. Vain 1 % valvo-

jista koki, että neuvonnan lisäämisellä ei olisi merkitystä. (Kuva 3.) 

 

 

Kuva 3. Neuvonnan tarve ja merkitys valvojien näkökulmasta, n=78. 

 

Valtaosalla (79 %) toimijoista oli yrityksen käytössä älypuhelin ja tietokone. 
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noin viidennes vastaajista. WhatsAppia käytti työssä 60 % vastaajista. Muut 

mainitut sovellukset olivat Teams, Instagram, Twitter, LinkedIn ja Signal. Myös 

organisaation yhteinen Facebook-tili, joka ei ole pelkästään valvontayksikön 

käytössä, mainittiin.  
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Sekä toimijoilta että valvojilta kysyttiin, mikä olisi heidän mielestään toimivin 

alusta sähköiselle neuvonnalle. Vastaajia pyydettiin kuvittelemaan ryhmä, 

jossa jäseninä olisi oman valvontayksikön alueen terveystarkastajia ja ravinto-

loiden ja kahviloiden edustajia. Sovelluksessa olisi mahdollista sekä lähettää 

yksityisviestejä terveystarkastajan ja ravintolan edustajan kesken sekä osallis-

tua keskusteluun ryhmässä. (Kuva 4.) 

 

 

Kuva 4. Toimivin alusta sähköiselle neuvonnalle. Toimijat n=56 ja valvojat n=73. 
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tettava uutiskirje, jota kannatti yli puolet vastaajista. Kolmannes kannatti puhe-

limeen ladattavaa sovellusta. Facebook ja WhatsApp jäivät alle 10 % kanna-

tukseen neuvonnan vastaanottamisessa. (Kuva 5.) 

 

 

Kuva 5. Paras tapa neuvonnan vastaanottamiseen toimijoiden mielestä, n=55. 

 

Kolmannes toimijoista katsoi neuvojen kysymisen onnistuvan parhaiten säh-

köpostitse ja puhelinsovelluksella. Facebookia kannatti 16 % ja muut vaihto-

ehdot jäivät alle 10 % kannatuksen. (Kuva 6.) 

 

 

Kuva 6. Paras tapa neuvojen kysymiseen toimijoiden mielestä, n=56. 

 

Puhelinsovellusta oli lisäksi kommentoitu seuraavasti: ”Ilmainen sovellus, 

jossa voi valita näkeekö sen kaikki vai onko yksityinen” ja ”Puhelimeen ladat-

tavassa sovelluksessa yksityisellä ääniviestillä, ääniviestimahdollisuus ehdo-

ton”. 
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Keskusteluun parhaiten katsottiin soveltuvan puhelinsovelluksen (43 %). Nel-

jännes vastaajista piti Facebookia ja WhatsAppia sopivina keskustelualus-

toina. Muita kannatusta saaneita vaihtoehtoja olivat Teams ja sähköposti. 

(Kuva 7.) 

 

 

Kuva 7. Parhaiten keskusteluun soveltuva sähköinen alusta toimijoiden mielestä, n=54. 

 

Vaikka toimijat olivat aluksi sitä mieltä, että WhatsApp on paras alusta neu-

vonnalle, saivat sekä WhatsApp että Facebook-ryhmä kuitenkin vähiten kan-

natusta, kun kysyttiin erikseen sopivinta tapaa vastaanottaa ja kysyä neuvoja 

sekä keskustella. WhatsApp ei pelkästään keskusteluun tarkoitettuna ryh-

mänä ole käyttökelpoinen niihin toimintoihin, joita selvityksen aikana on nous-

sut esiin tarpeellisina toteuttaa. Esimerkiksi julkaisuja ei voi sisällön mukaan 

merkitä asiasanoin tai jakaa kansioihin eikä keskustelua ole mahdollista mo-

deroida. Myöskään ”OmaOivaa” ei siellä voitaisi toteuttaa.  

 

Kysyttäessä toimijoilta liittyisivätkö he Facebookin tai WhatsAppin suljettuun 

ryhmään tai lataisivatko he erillisen, ilmaisen neuvontasovelluksen, sovellus 

sai eniten (60 %) kannatusta. Myös tässä Facebookin ja WhatsAppin kanna-

tus jäi alle puoleen vastaajista, tosin ehkä-vaihtoehto ylsi molemmissa noin 40 

%:in, kun sovelluksen kohdalla se oli 30 %. Kun lasketaan yhteen kyllä- ja 

ehkä -vaihtoehdot, sovellus saa 90 % kannatuksen, muut noin 80 %. Vähiten 

ehdotonta ei -vastausta sai sovellus (10 %). (Kuva 8.)  
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Kuva 8. Ryhmään liittymisen ja sovelluksen lataamisen todennäköisyys. Vastaajia FB n=56, 

WA n=56, sovellus n=57. 

  

Toimijoilta kysyttiin myös miksi he eivät liittyisi Facebook- tai WhatsApp -ryh-

mään tai lataisi erillistä sovellusta. Sosiaalisen median ryhmien ei koettu ole-

van tietoturvallisia eikä käytännöllisiä eikä niitä haluttu käyttää työasioihin. Sen 

sijaan kukaan vastaajista ei esittänyt, että tietoturva olisi sovelluksen ongelma, 

eikä sitä, että oleellinen tieto katoaisi viestitulvaan. Sovelluksen lataamisen 

esteeksi mainittiin lähinnä haluttomuus ja kiire, myös teknisen osaamisen 

puute mainittiin. (Taulukko 1.) 

 

Valvojista 63 % olisi itse valmis käyttämään puhelimeen ladattavaa erillistä so-

vellusta neuvontatyössä ja 60 % WhatsAppia. Facebookia olisi valmis käyttä-

mään 43 % ja verkkosivun chat-toimintoa, joka edellyttäisi päivystysluontoista 

läsnäoloa, 48 % vastaajista. Viidennes vastaajista käyttäisi jotain muuta, kuten 

Twitter, LinkedIn, Instagram ja Teams. (Kuva 9.) Kaikista vastaajista kolme 

vastasi, ettei käyttäisi mitään. Yhden valvojan mielestä riittää, että tarkastaja 

ohjaa käynnillä ja yksi kommentoi, että sähköposti ja puhelin toimivat varsin 

hyvin. Huoli tietoturvasta nousi esiin tässäkin kohdassa, samoin huoli siitä, jos 

on liian monta päällekkäistä yhteydenpitokanavaa, kuka valvoo kanavien vies-

tejä ja niihin vastaamista. Yksi vastaaja ehdotti Teams-keskusteluryhmää ja 

sen tiedostokansioita lomakkeille ja ohjausasiakirjoille ja yhden mielestä mikä 
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vain käyttöön soveltuva väline on hyvä. Yksi toivoi tietokonesovellusta puhe-

linsovelluksen sijaan. 

 

Taulukko 1.Toimijoiden syyt olla liittymättä Facebook- tai WhatsApp -ryhmään tai olla lataa-

matta sovellusta. 

Facebook WhatsApp Sovellus 

Ei yrityksen käytössä Ei yrityksen käytössä Ei haluta käyttää 

Ei ole käytännöllinen Ei ole käytännöllinen Ei ehditä katsoa niin monia 

sovelluksia 

Ei ole tietoturvallinen Ei ole tietoturvallinen Parempi käyttää jo olemassa 

olevaa alustaa 

Ei haluta käyttää työasioihin Ei haluta käyttää yksityispu-

helimella 

Älylaitteiden osaaminen heik-

koa 

Ei haluta käyttää omalla pro-

fiililla 

Voi olla hankala käytössä  

Ei kiinnosta kommunikoida 

muiden ravintoloiden kanssa 

Ryhmät täyttyvät jo nyt, oi-

kea tieto ja tärkeä info katoa-

vat viestitulvaan 

 

 

 

 

Kuva 9. Sovellukset, joita valvojat olisivat valmiita käyttämään. Valvojat, n=67. 

 

Viidennes valvojista ei olisi valmis itse käyttämään puhelimeen ladattavaa eril-

listä sovellusta. Noin puolet valvojista ei olisi valmis käyttämään Facebook-

ryhmää, WhatsApp-ryhmää ja verkkosivun chat-toimintoa. Kommenttina muu-

kohtaan on yksi vastaajista todennut, että Facebook on vanhanaikainen, eikä 

sitä ole kaikilla. (Kuva 10.) 
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Kuva 10. Sovellukset, joita valvojat eivät ehdottomasti olisi valmiita käyttämään. Valvojat 

n=51. 

 

Tarkasteltaessa edellä esitettyjä tietoja voidaan todeta, että kun eniten käyttö-

halukkuutta ja vähiten kieltäytymistä sai puhelimeen ladattava sovellus, on se 

valvojienkin mielestä esitetyistä vaihtoehdoista paras ratkaisu sähköiseen 

neuvontaan. Suosituimmat muut tavat neuvoa ja ohjata olivat valvojien mie-

lestä verkkosivut (86 %) ja sähköiset uutiskirjeet ja tiedotteet (86 %). Tupaillat 

ja luennot Teamsissa tms. sähköisellä alustalla saivat 53 % ja videot verkkosi-

vuille tai esim. YouTubeen 38 % kannatuksen. Lehtiartikkelit (32 %), painetut 

esitteet (15 %), tupaillat ja luennot (13 %) ja pelit ja leikit (8 %) jäivät näistä 

kauas taakse. Vastauksia tuli yhteensä 265, vastausten määrää kysymyk-

sessä ei rajoitettu. (Kuva 11.) Kuvassa 12 on esitetty muita esiin tulleita ehdo-

tuksia.  

 

Kuva 11. Muut neuvonta- ja ohjaustavat. Valvojat, n=78. 
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Kuva 12. Muita ehdotuksia valvojilta siitä, miten neuvontaa voidaan toteuttaa. 

 

Valtaosa (63 %) valvojista on käyttänyt sosiaalista mediaa valvontatyössään. 

Eniten sosiaalista mediaa oli käytetty ajankohtaisista asioista tiedottamiseen 

ja valvontakohteiden tietojen katsomiseen ennen tarkastusta. Eniten mainin-

toja saivat markkinoinnin ja verkkokaupan selvittäminen, toimintatavat yleensä 

ja aukioloajat. Kolme vastaajaa kertoi käyttäneensä tietojen hakemiseen omaa 

henkilökohtaista someprofiiliaan. WhatsAppia oli käytetty tarkastajien väliseen 

kommunikointiin sekä viestintään valvontakohteiden kanssa. Yksi maininta oli 

myös virtuaalitarkastuksista, mutta vastauksessa ei mainittu millä sovelluk-

sella se oli tehty ja yksi maininta kriisiviestinnästä. Vastaajat arvioivat, että 

myös muut valvontayksikössä käyttivät sosiaalista mediaa samoin tavoin. Li-
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säksi mainittiin etätarkastukset, uusien yritysten etsiminen ja petosten selvittä-

minen. Neljä vastaajaa kertoi, ettei tiedä, miten sosiaalista mediaa on käytetty 

ja yksi kertoi, että asiasta ei ole keskusteltu yksikössä, vaikka sosiaalista me-

diaa käytetään. Sosiaalista mediaa oli siis käytetty tiedonhakuun ja yksilöta-

son neuvontaan, mutta kenelläkään tähän kyselyyn vastanneista ei ollut koke-

musta neuvontasovelluksista eikä neuvonnasta sosiaalisen median ryhmissä. 

 

Valvojilta kysyttiin millaisia hyviä tai huonoja kokemuksia sosiaalisen median 

käytöstä on ollut. Kysymykseen sai vastata omin sanoin. Vastauksia tähän ky-

symykseen tuli 53. 12 vastaajaa arvioi kokemusten olleen hyviä, 10 arvioi ko-

kemukset huonoiksi. 12 vastaajaa arvioi kokemusten olleen sekä hyviä että 

huonoja. 14:lla ei ollut lainkaan kokemusta sosiaalisen median käytöstä neu-

vontatyössä. Viidessä vastauksessa ei otettu kantaa kokemukseen, vaan arvi-

oitiin muuten asiaa. (Kuva 13.) 

 

 

Kuva 13. Valvojien hyvät ja huonot kokemukset somen käytöstä, n=53. 

 

Hyvinä kokemuksina neuvonnasta sosiaalisen median avulla useat valvojat 

mainitsivat helppouden, nopeuden, kätevyyden, tehokkuuden ja edullisuuden. 

Lisäksi monet totesivat, että some-tili löytyy useimmilta, kuvat ja videot liikku-

vat helpommin kuin sähköpostilla. Muita huomioita olivat mm. se, että linkkien 
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jakaminen on helppoa, somea on helppo ja nopea käyttää tarkastustilan-

teessa paikan päällä sekä etätarkastuksissa, jolloin aikaa kuluu vähemmän, 

kun matkat jäävät pois. Esim. sosiaalisessa mediassa huomatun virheellisen 

mainonnan johdosta toimijaan on helppo ottaa yhteyttä ja asia korjaantuu no-

peasti.  

 

Huonoja kokemuksia neuvonnasta sosiaalisen median avulla oli saatu mm. 

siitä, että some ei tavoita kaikkia tai että valvontayksikössä ei ole työprofiilia 

käytettävissä, jolloin somea ei voi hyödyntää niin hyvin, kuin työprofiililla olisi 

mahdollista (useita vastauksia). Joissakin valvontayksiköissä on käytössä 

020-alkuiset numerot, eikä gsm-numeroita saa käyttää. Viranomaisviestin kir-

joittaminen puhelimella koettiin myös hankalaksi. Yksityisiä some-tilejä ei ha-

luta käyttää työasioihin, koska henkilökohtaista tiliä käytettäessä toimijat voi-

vat nähdä tilin julkiset tiedot. Jotkut toimijat ovat myös ottaneet loma-aikana 

yhteyttä yksityisen some-tilin kautta. Ongelmana nähtiin myös se, että jotkut 

yrittäjät kokevat, että WhatsAppissa saa vastauksen nopeasti, toisaalta taas 

osa toimijoista ei vastaa somen kautta viesteihin. Sosiaalinen media vaatii re-

sursseja. Pelkästään somessa toimivien toimijoiden valvominen koettiin vaike-

aksi eikä some-tileillä ei ole aina riittäviä tietoja, esim. paikkakunta saattaa 

puuttua. Myös väärä tieto leviää somessa nopeasti. Tietoturva huolestutti 

useita vastaajia ja valeprofiilin luomista pohti joku.  

 

Yksi vastaajista totesi, että viranhaltijan on hieman vaikea löytää tulokulmaa 

someen. Jotkin organisaatiot ovat kuitenkin lähteneet onnistuneesti toimimaan 

sosiaalisessa mediassa. Vastaajan mielestä on ollut ilahduttavaa huomata, 

kuinka tällaiset avaukset vaikuttavat asiakkaisiin siten, että he ymmärtävät pa-

remmin tehtävää työtä. Vastaaja toivoi, että myös meidän toimialallamme olisi 

enemmän näkyvyyttä kanavissa, mutta aika monesti se vaatii paljon suunnitel-

mallisuutta resursseja asian ammattimaiseen haltuunottoon, ettei tulos ole ko-

tikutoista tekemistä.  

 

Enemmistö valvojista oli valmiita erityisesti vastaamaan toimijoiden kysymyk-

siin valvojan ja toimijan välisessä keskustelussa, mutta myös osallistumaan 

ryhmäkeskusteluun ja sisällön tuottamiseen toimijoille ja valvojille tarkoite-

tussa some-ryhmässä tai mobiilisovelluksessa (kuva 14). Vastausten määrää 

ei rajoitettu ja vastauksia tuli yhteensä 167.  
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Kuva 14. Valvojien osallistumishalukkuus sähköiseen neuvontaan, n=76. 

 

Valvojista 44 % on sitä mieltä, että kunkin valvojan olisi pääsääntöisesti neu-

vottava niitä toimijoita, joille tekee tarkastuksia. 26 %:n mielestä neuvonta olisi 

keskitettävä muutamalle valvojalle per valvontayksikkö ja 20 %:n mielestä 

kaikkien olisi neuvottava kaikkia eli työ olisi jaettava tasapuolisesti (kuva 15.) 

10 % valvojista esitti jonkun muun vaihtoehdon (kuva 16). 

 

 

Kuva 15. Työnjaon järjestäminen sähköisessä neuvonnassa. Valvojat, n=79. 
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Kuva 16. Valvojien muita ajatuksia työnjaosta sähköisessä neuvonnassa. 
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Sekä toimijoiden että valvojien mielestä parhaat tavat toteuttaa sähköistä neu-

vontaa olivat tietoiskut, joissa on kuva ja teksti sekä viestein käytävät keskus-

telut valvojan ja toimijan välillä yksityisesti. Muut ehdotetuista vaihtoehdoista 

saivat toimijoilta kannatusta tasaisesti. Valvojat kannattivat vähiten live-luen-

toja ja keskusteluja livenä sekä valvojan ja toimijan kesken että ryhmässä. Li-

säksi ehdotettiin ryhmäsähköposteja valvontakohteille ajankohtaisista asioista, 

Ruokaviraston neuvonta-appia koko maan kattavasti ja tiedon jakamista Face-

bookissa tai vastaavassa. Vastausten määrää ei rajoitettu. Toimijoilta tuli yh-

teensä 134 vastausta ja valvojilta 364. (Kuva 17.) 

 

 

Kuva 17. Sähköisen neuvonnan toteutustapoja. Toimijat n=57, valvojat n=79. 

 

Toimijoilta kysyttiin mistä asioista he toivovat neuvontaa ja/tai keskustelua ja 

valvojilta mitkä aiheet ovat heidän näkökulmastaan sellaisia, joista neuvontaa 

ja ohjausta tarvitaan eniten. Vastausten määrää ei tässäkään rajoitettu ja toi-

mijoiden vastauksia tuli yhteensä 313 ja valvojien 748. Sekä toimijoiden että 

valvojien mielestä ajankohtaiset aiheet, lainsäädäntö ja omavalvonta olivat tär-

keimpien aiheiden joukossa. Valvojien vastauksissa korostuivat myös elintar-

vikkeista annettavat tiedot eli pakkausmerkinnät, huoneistoille asetetut vaati-

mukset, elintarvikkeiden jäähdytys ja uudelleen kuumennus, elintarvikkeiden 

mainonta ja markkinointi sekä verkkokauppa. Toimijoiden vastauksissa tär-

keimmiksi nousivat Oiva-tarkastusten sisältö ja Oiva-arvosanat yleensä, aller-

giaa aiheuttavat aineet sekä kestävä kehitys, ympäristöystävällisyys ja eetti-

65%

26%

14%

9%

21%

32%

5%

47%

16%

0%

78%

39%

48%

37%

46%

43%

43%

68%

54%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Tietoiskut, joissa kuva ja teksti

Tietoiskut videoina

Tietoiskut teksteinä

Live-luennot

Tallennetut luennot

Keskustelut viestein ryhmän kesken

Keskustelut livenä ryhmän kesken (videopuhelu)

Keskustelut viestein terveystarkastajan ja…

Keskustelut livenä terveystarkastajann ja…

Muu, mikä?

Sähköisen neuvonnan toteutustapoja

valvojat toimijat



39 
 

syys. Toimijat nostivat lisäksi esiin koronatiedotuksen, terveystarkastajien yh-

denvertaisen ja tasapuolisen arvioinnin ja arvostelun sekä selkeät verkkosivut, 

jossa kaikki yllä mainitut selkeästi esitettynä. (Kuva 18.) 

 

 

Kuva 18. Aiheet, joista neuvontaa tarvitaan. Toimijat n=54, valvojat n=79. 
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Lopuksi sekä toimijoilta että valvojilta kysyttiin, pitäisikö ryhmässä tai sovelluk-

sessa olla käytettävissä hakutoiminto, jolla aikaisemmat, samaan aiheeseen 

liittyvät kysymykset, vastaukset ja keskustelut löytyisivät helposti. Hakutoimin-

nosta oltiin yhtä mieltä, toimijoista 78 % ja valvojista 90 % piti hakutoimintoa 

tärkeänä (kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Hakutoiminnon tarpeellisuus. Toimijat n=56, valvojat n=79. 

 

Molemmille vastaajaryhmille annettiin lopuksi mahdollisuus kommentoida ky-

selyä vapaasti. Molemmissa vastaajaryhmissä osa vastaajista piti sähköisen, 

vuorovaikutteisen neuvonnan lisäämistä esitetyillä tavoilla hyvänä ja osa huo-

nona. Suurin osa kommenteista molemmissa ryhmissä oli kuitenkin positiivisia 

tai neutraaleja ja kommentit koskivat lähinnä asioita, joita kehitystyössä tulisi 

ottaa huomioon. Kahdessa toimijoiden kommentissa todettiin, että lisää val-

vontaa, rajoituksia tai keskustelua ei tarvita. Muissa kommenteissa toivottiin 

avoimempaa keskustelua ja yrittäjien mielipiteiden huomioimista, näytteiden 

ottamista ruokamyrkytysepäilytilanteissa, neuvontaa anniskeluasioissa ja ta-

loudellista tukea. (Liite 3.) 

 

Valvojien kommenteissa todettiin, että tällä hetkellä Oiva-arvosanoissa näkyy 

se, että ohjeistus ei tavoita toimijoita, sitä ei ymmärretä tai koeta pakolliseksi. 

Myös kynnys kysyä on korkea. Useissa kommenteissa todettiin, että neuvon-

taa on kehitettävä ja niissä pohdittiin sekä someryhmien että sovelluksen 

mahdollisuuksia ja mahdollisia ongelmia. Mahdollisuuksina nähtiin etäyhteyk-
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sien hyödyntäminen ja laajojen joukkojen tavoittaminen yhdellä kertaa. Ajan-

kohtaista tietoa voidaan jakaa pienempinä, kevyempinä paketteina, kuin tähän 

asti on tehty ja toimija voisi löytää helposti vastauksen usein kysyttyihin kysy-

myksiin. Valvojat myös ennakoivat, että sähköiset palvelut tulevat joka tapauk-

sessa lisääntymään.  

 

Useissa kommenteissa esitettiin, että sähköisen neuvonnan olisi oltava valta-

kunnallista ja Ruokaviraston koordinoimaa. Pienillä valvontayksiköillä ei ole re-

sursseja luoda omia sovelluksia tai ylläpitää someryhmiä. Valtakunnallisen 

neuvonnan etuna nähtiin myös se, että neuvonta olisi samanlaista kaikkialla. 

Toisaalta monet valvojat huomauttivat myös, että valvontakohteet ovat keske-

nään hyvin erilaisia ja että neuvonta ei siksi neuvonnankin on oltava ainakin 

osittain kohdekohtaista. Ehdotettiin myös sitä, että ketjujen neuvonta ja ylei-

nen neuvonta hoidettaisiin valtakunnallisesti ja yksityiskohdat ja paikallisten 

toimijoiden neuvonta paikallisella tasolla ja/tai kohteen valvojan toimesta. 

Haasteina nähtiin toimijoiden saaminen mukaan someryhmään tai lataamaan 

sovellus sekä se, että sähköisessä ympäristössä toimijat saattavat olettaa 

vastauksen kysymykseen tulevan hyvin nopeasti. Asiaa kommentoineiden val-

vojien mielestä neuvonta ei saisi olla päivystysluonteista. Joihinkin kysymyk-

siin vastaaminen saattaa vaatia perusteluja ja paljon kirjoittamista. Kieliongel-

mat pohdituttivat valvojia, neuvontaa olisi voitava antaa muillakin kielillä kuin 

suomeksi. Myös saavutettavuus, tietoturva ja toimijoiden yrityssalaisuuksien 

turvaaminen on huomioitava, samoin se, että vanhentunut tieto poistetaan 

ryhmästä tai sovelluksesta. Valvojat pohtivat myös toimijoiden erilaisia lähtö-

kohtia, osa tarvitsee neuvontaa vähemmän, kun taas osalla ei ole alan koulu-

tusta lainkaan ja neuvontaakin tarvitaan enemmän. (Liite 3.) 

 

Yleisellä tasolla kyselyjen vastauksista voidaan päätellä, että osalla toimijoista 

on väärä käsitys siitä, mitä elintarvikevalvonnan tehtäviin ja toimivaltaan kuu-

luu. Valvoja ei välttämättä osaa korjata väärää käsitystä, jollei toimija ota asiaa 

puheeksi. Mobiilisovelluksessa myös tämän tyyppisiä asioita on mahdollisesti 

helpompi kysyä ja myös valvojat voivat julkaista tietoiskuja näistä aiheista. 

Elintarvikevalvontaviranomainen ei voi esimerkiksi vaikuttaa yritystukiin tai yri-

tyksen kannattavuuteen eikä elintarvikevalvontaviranomainen ei päätä liikku-

vien elintarvikehuoneistojen myyntipaikkojen sopimuksista.  
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Sekä kyselyissä että keskusteluissa kävi ilmi, että neuvontaa halutaan antaa 

ja saada kaikista aiheista. Keskustelussa ehdotettu ”OmaOiva”-tarkistuslista 

on erinomainen vastaus tähän tarpeeseen. Tällainen Ruokaviraston laatiman 

Oiva-tarkastusohjeen pohjalta luotu tarkistuslista kattaisi hyvin Oiva-tarkastuk-

silla tarkastettavat asiat, mutta olisi kuitenkin helpompi ja kevyempi hallita, 

kuin virallinen tarkastusohje, joka kattaa kaikki elintarvikealan kohteet pie-

nestä kioskista isoon liha-alan laitokseen. Se, että ”OmaOivan” avulla toimija 

hahmottaa selvemmin, mitkä kohdat tarkastusohjeessa koskevat juuri hänen 

toimintaansa, on juuri sitä sähköistä neuvontaa, jota toimijat kaipasivat.  

 
 
4.2 Keskustelut 

Toimijoista 21 eli 37 % ilmoittautui vapaaehtoiseksi haastateltavaksi, joista yh-

deksän toteutui. Valvojia ilmoittautui 10 (13 %), joista kahdeksan kanssa sovit-

tiin keskusteluaika. Keskusteluissa pyrittiin tarkentamaan kyselyihin saatuja 

vastauksia ja pohtimaan mahdollisia syitä. Lisäksi haastateltavia pyydettiin 

ideoimaan vapaasti sähköistä vuorovaikutteista neuvontaa. Keskustelut olivat 

antoisia, ja niiden perusteella saatiin vahvistusta kyselyn tuloksille sekä tar-

kentavia näkemyksiä siitä, millainen mobiilisovelluksen pitäisi olla. Idean 

”OmaOivasta” sai eräs valvoja näissä keskusteluissa. Ideaa palloteltiin sen jäl-

keen vielä jäljellä olevissa noin kymmenessä keskustelussa, joista jokaisessa 

sitä pidettiin hyvänä.  

 

Suurin osa keskusteluihin osallistuneista oli sitä mieltä, että erikseen puheli-

meen ladattava sovellus olisi parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi Facebookiin 

luotava ryhmä. Syyt olivat samoja kuin kyselyvastauksissa. Kaikki eivät halua 

tai voi käyttää Facebookia, Facebookiin tieto hukkuu, koska sitä tulee niin pal-

jon ja Facebookin maine ei ole enää vakavasti otettava. Lisäksi arvioitiin, että 

Facebookissa kukaan ei uskaltaisi kysyä tai keskustella nimellään. Applikaa-

tion tietoturva koettiin paremmaksi ja lisäksi hyvänä pidettiin sitä, että appli-

kaatio olisi hallittavampi ja sitä käytettäisiin vain tätä varten. Lisäksi työ- ja va-

paa-aika olisi helpommin erotettavissa. Moni käyttää muuta sosiaalista me-

diaa vapaa-ajallaan ja applikaation voisi sulkea loman ajaksi. Kaksi toimijaa ja 

kaksi valvojaa kannattivat Facebookia lähinnä sen tuttuuden vuoksi. Kaikki 

keskustelijat kuitenkin kertoivat, että voisivat ottaa puhelinsovelluksen käyt-

töön, jos sellainen olisi.  
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Keskusteluissa kysyttiin mitä hyötyjä keskustelufoorumista voisi olla. Kaikki 

valvojat olivat sitä mieltä, että sähköisen neuvonnan avulla saavutettaisiin yh-

dellä kertaa koko toimijakenttä. Jos joku toimijoista kysyisi jotakin, valvojan 

vastaus saataisiin samalla muidenkin luettavaksi, eikä jokaisen tarvitsisi kysyä 

samaa asiaa erikseen. Kaikista kysymyksistä olisi neuvonnassa hyötyä ja val-

vojat osaisivat myös kohdentaa neuvontaa sinne, missä sitä tarvitaan. Sähkö-

posti koettiin tiedottamisessa jo hieman vanhanaikaiseksi. Toimijoiden kysy-

miskynnyksen arveltiin myös madaltuvan. Tiedonkulku nopeutuisi eikä toimi-

joille jäisi epätietoisuutta tai väärää tietoa niin helposti. Lisäksi haastattelussa 

todettiin, että tämän kaltainen sähköinen neuvonta olisi Maa- ja metsätalous-

ministeriön valvojasta valmentajaksi -mission mukaista. Yleisestikin sovelluk-

sesta katsottiin olevan paljon hyötyä siinä, että neuvontaa saataisiin tehtyä 

muulloinkin kuin tarkastuksilla, jolloin neuvonnalle ei yleensä ole kovin paljon 

aikaa. Toimijat ovat tarkastusten aikana usein kiireisiä, mutta sovelluksesta he 

voisivat saada neuvontaa itselleen sopivana aikana.  

 

Toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, että sähköpostilla 

tiedottaminenkin on hyvä, mutta että sähköpostit usein hukkuvat viestivirtaan, 

varsinkin, jos vastaanottaja kiireessä ajattelee lukevansa viestin joskus myö-

hemmin. Sähköpostia voisi käyttää muutaman kerran vuodessa isoista muu-

toksista tiedottamiseen, mutta sovelluksessa voisi tiedottaa useammin ja pie-

nemmissä osissa. Myös viestin jakamismahdollisuutta eteenpäin omalle hen-

kilökunnalle esimerkiksi WhatsApp-ryhmään pidettiin tärkeänä. Keskustelua 

pidettiin tärkeänä tiedon saamisen kannalta, mutta myös siksi, että toimija 

usein katsoo asioita eri puolelta kuin valvoja ja keskustelun myötä voisi löytyä 

laajempi näkemys asioihin. Myös vertaistuen ja ratkaisujen kehittämisen mah-

dollisuus nähtiin, koska ongelmat alalla ovat aika samanlaisia. Osa keskusteli-

joista ajatteli myös, että keskustelu foorumilla voisi poistaa epäselvyyttä siitä, 

miksi toimijoista joskus tuntuu, että kohteita valvotaan eri tavalla. Keskustelu-

jen hakua hakutoiminnon avulla pidettiin tärkeänä, jotta kaikkien ei tarvitse ky-

syä välttämättä samaa kysymystä.  

 

Sekä valvojat että toimijat olivat sitä mieltä, että tällainen sähköinen neuvonta 

voisi lisätä vuoropuhelua ja valvojien ja toimijoiden kesken ja parantaa Oiva-

arvosanoja. Neuvonta veisi myös toimintaa enemmän siihen suuntaan, että 
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toimijat ottavat itse enemmän vastuuta, kun saavat paremmin tietoa vaatimuk-

sista ja muutoksista. Toimijan mielestä suhteellisen pitkät tarkastusvälit myös 

aiheuttavat sen, että neuvontaakin yleensä saadaan harvoin. Jos neuvontaa 

tulisi muulloinkin, kuin tarkastusten yhteydessä, toimijoiden tarkkaavaisuuskin 

pysyisi parempana. Oiva-tarkastettavat asiat pysyisivät paremmin mielessä ja 

uusista vaatimuksista tulisi tieto ajoissa, jolloin asiaan osaisi varautua jo en-

nen tarkastusta. Erityisesti uusille yrittäjille tästä voisi olla paljon hyötyä. Jos 

valvojat olisivat sähköisessäkin neuvonnassa omalla nimellään / kasvoillaan, 

voisi se myös madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä. Toimijan mukaan vuorovai-

kutteisuus myös poistaisi ”tarkastajapelkoa”.  

 

Keskusteluissa pohdittiin sitä, pitäisikö sovelluksen keskustelufoorumilla esiin-

tyä omalla nimellä vai anonyymisti. Yleinen näkemys oli, että anonyymiys ma-

daltaisi kynnystä sekä kysyä kysymyksiä että osallistua keskusteluun, mutta 

toisaalta ylläpitäjän olisi hyvä myös tietää, ketä keskusteluun osallistujat ovat. 

Osa toimijoista koki, että haluaa toimia vain omalla nimellä. Kaksi vastaajaa 

ehdotti, että palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttäisiin ja sen yhteydessä voisi va-

lita nimimerkin, jota voisi halutessaan käyttää keskusteluissa ja tällöin nimi-

merkin takana olevan henkilöllisyys olisi vain applikaation ylläpidon tiedossa. 

Kysyttäessä tätä haastattelun yhteydessä muilta haastateltavilta tämä sai kan-

natusta laajasti.  

 

Keskusteluissa myös pohdittiin, pitäisikö mobiilisovelluksen olla käytettävissä 

maanlaajuisesti esimerkiksi Ruokaviraston koordinoimana. Molemmissa ryh-

missä valtakunnallisen neuvonnan etuna nähtiin ohjeistusten parempi yhtenäi-

syys, vaikkakin toisaalta ongelmaksi voi tulla se, että ylläpitäjiä ja kysymyksiin 

vastaajia tarvittaisiin valtava määrä. Ruokaviraston neuvonnan koettiin olevan 

hyvin yleisellä tasolla olevaa ja ristiriitaistakin ja toisaalta paikalliset valvojat 

tuntevat paikalliset kohteet ja olosuhteet.  

 

Toimijoista hieman yli puolet kannatti valtakunnallista sovellusta, jossa olisi 

mukana myös Ruokavirasto. Tätä perusteltiin luotettavuudella, uskottavuu-

della ja yhtenäisyydellä. Samalla kuitenkin pohdittiin sitä, että keskustelu-

ryhmä voisi muodostua liian suureksi ja olosuhteiden ja yritysten erilaisuus eri 

puolilla maata edellyttäisi joka tapauksessa paikallista neuvontaa. Toimijat ko-
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kivat hyväksi sen, että neuvontaa saisi nimenomaan oman alueen valvojilta ei-

vätkä erilaiset tulkinnat tai joustot olleet suurimman osan mielestä ongelma, 

vaan tuttu neuvoja oli tärkeämpi tekijä. Valvojat suhtautuivat valtakunnallisuu-

teen hieman toimijoita myönteisemmin. Keskusteluissa nousi esiin mm. viran-

omaisille tarkoitettu Pikantti-intra, joka koettiin sekavaksi, mutta jota kehittä-

mällä ja ainakin osittain laajentamalla toimijoille avoimeksi voisi syntyä aidosti 

keskusteleva foorumi. 

 

Keskusteluissa ehdotettiin myös mobiilisovellukselle toimintoa, jossa toimija 

voisi monivalintakysymyksiin vastaamalla käydä ”OmaOiva”-työnimen saa-

neen tarkastuslistan läpi ennen varsinaista tarkastusta ja saada vastaustensa 

perusteella neuvontaa siitä, mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota ennen 

seuraavaa tarkastajan tekemää Oiva-tarkastusta. Kaikki toimijat pitivät täl-

laista toimintoa hyvänä.  

 

Sovelluksen käyttöönottamisen edistämiseksi toimijat ehdottivat hyötyjen ko-

rostamista, kieliversioiden tekemistä, yhteistyötä yrityspalvelujen, Matkailu- ja 

Ravintolapalvelut MaRa ry:n ym. kanssa ja valvonnan imagon muokkaamista 

vähemmän byrokraattiseksi. Sovelluksen käyttö nähtiin kustannustehokkaana, 

kulut pienenevät, kun asiat ovat kunnossa. Se tuo puolestaan näkyvyyttä ja 

luottamusta asiakaskunnassa. Sovelluksen olisi hyvä olla jotenkin toiminnalli-

nen ja kannustava. Sosiaalinen paine ja puskaradio voi myös houkutella mu-

kaan. Kun muutkin ovat mukana, on helpompi tulla itsekin. Oiva-raportin rin-

nalle esiin asetettavaksi ehdotettiin jonkinlaista kehittämistodistusta (”tämä yri-

tys on mukana”). Paikallista palkintoakin, esimerkiksi palveluseteliä, ehdotet-

tiin käyttöönottajille, sekä tapahtumia sovelluksen ympärille.  

 

Valvojat olivat pitkälti samoilla linjoilla toimijoiden kanssa. Ennen kaikkea olisi 

syytä korostaa sovelluksen käytöstä saatavia hyötyjä. Käyttöön ottamista 

saattaisi edistää myös se, että toimijat tietävät, että ollakseen mukana ja saa-

dakseen neuvontaa ei välttämättä tarvitse itse osallistua keskusteluun aktiivi-

sesti. Matala kynnys koettiin tärkeäksi, samoin se, että toimijat saavat olla 

suunnittelussa mukana. Yhdessä keskustelussa nousi esiin myös se, voisiko 

yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta arvioida jotenkin Oiva-tarkastuksilla.  
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Sekä toimijat että valvojat olivat sitä mieltä, että sovelluksen on oltava selkeä, 

visuaalinen ja helppokäyttöinen. Viestinnän on oltava helposti lähestyttävää, 

ymmärrettävää ja informatiivista. Suomen kieltä on käytettävä selkeästi ja ns. 

virka- ja lakikieltä olisi käytettävä mahdollisimman vähän. Kieliversioita olisi ol-

tava, vähintään englanniksi.  

 

Toimijat pohtivat, että keskustelufoorumilla vastaus voi tulla toiselta toimijalta 

nopeammin kuin viranomaiselta. Viranomaisten näkemykset siitä, kuinka no-

peasti kysymyksiin pitäisi vastata, vaihteli muutamasta tunnista viikkoon. Val-

vojat kuitenkin totesivat, että vastausaika riippuu siitä, kuinka paljon asiaa jou-

tuu selvittämään. Joihinkin asioihin voi vastata nopeasti, jotkut vaativat tar-

kempaa selvittämistä. Toimijat toivovat nopeutta, helppokäyttöisyyttä, ei yli-

määräistä työtä eikä lisää määräyksiä tai sääntöjä. Sovelluksen käytön pitäisi 

olla vapaaehtoista. Toivottiin myös tietoa siitä, missä päin tarkastajat liikkuvat, 

jotta voi etukäteen valmistautua tai ainakin sitä, että joku tarkastus joskus so-

vittaisiin etukäteen, jotta voisi varata keskustelulle aikaa. Toimijat toivoivat 

myös kuvallisia esimerkkejä, työajan säästövinkkejä (esimerkiksi millainen 

lämpömittari on nopein), suosituksia siitä, miten tietyt asiat kannattaa tehdä 

(esimerkiksi millaisia pesuaineita kannattaa käyttää).  

 

Sovelluksen käyttösäännöt on mietittävä etukäteen, vaikka osittain varmasti 

toiminta kehittyykin sitä mukaa, kun kokemusta saadaan. Valvojat totesivat, 

että toisaalta resursseja on liian vähän, toisaalta taas käyttämätöntä osaa-

mista neuvontaan kyllä on. Jos neuvontaa saadaan kohdennettua isommalle 

joukolle toimijoita yhtaikaisesti, se säästää jonkin verran aikaa yksittäisistä 

viestittelyistä ja tarkastuksilla tapahtuvasta neuvonnasta, vaikka sähköinen 

neuvonta ei niitä korvaakaan. Toimijoilla on usein paljon ideoita ja valvojien 

mielestä edelläkävijöiden neuvontaan kannattaa panostaa. Yksi valvoja huo-

mautti, että koska muidenkin kuntien toimijat tulevat tätä sovellusta käyttä-

mään, on tehtävä selväksi, että kyseessä on Vantaan sovellus ja Vantaan lin-

jaukset neuvonnassa. Vaikka linjaukset pääsääntöisesti ovatkin samat, saat-

taa eri kunnissa kuitenkin olla erilaisia tulkintoja. Keskustelufoorumi mahdollis-

taa tulkintojen ja joustojen avaamisen yleisellä tasolla, mutta kohteen valvojan 

on kuitenkin tehtävä toimipaikkakohtaiset arviot tarkastuksella. Lisäksi yksi 

valvoja ehdotti, että myös kuntalaisille olisi hyvä olla joku paikka, josta voi ky-

syä neuvoa elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa. 
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Sähköinen neuvonta ei voi perustua vain yhteen välineeseen tai alustaan. 

Sähköpostilla toimitettavilla uutiskirjeillä on edelleen vahva kannatus sekä toi-

mijoiden että valvojien keskuudessa. Tätä tuttua viestintätapaa käytetään pal-

jon ja sähköpostiosoitteet ovat helposti saatavissa VATI-valvontatietokan-

nasta.  

 

Tämä selvitys koskee vain Vantaan suunnitelmaa lisätä sähköistä neuvontaa, 

mutta sekä kyselyissä että haastatteluissa nousi esiin se, että tällainen neu-

vontakanava voisi olla myös valtakunnallinen. Ruokaviraston koordinoiman 

valtakunnallisen foorumin etuna olisi neuvonnan yhtenäisyys ja keskustelun 

kattavuus maanlaajuisesti, mutta samalla jäisi hyödyntämättä toimijoiden ja 

valvojien paikallistuntemus. Valtakunnallisella foorumilla on vaikea antaa neu-

vontaa niin, että esimerkiksi lain suomat joustot on mahdollista kattavasti ottaa 

neuvonnassa huomioon. Paikallisestikaan, kuten tässä tapauksessa Van-

taalla, ei keskustelufoorumilla ole tarkoituksenmukaista käsitellä yksittäisten 

ravintoloiden valvontaan liittyviä asioita, vaan keskustelu olisi syytä pitää ylei-

sellä tasolla. Jos keskustelun myötä syntyy tarve yksityiskohtaisempaan neu-

vontaan, on asia siirrettävä kohteen valvojalle, joka tuntee kohteen toiminnan. 

Kaikki keskusteluissa mukana olleet valvojat ja lähes kaikki toimijat olivat tästä 

yksimielisiä.  

 

Sovelluksen suunnittelu on tehtävä monialaisena yhteistyönä, jossa ovat mu-

kana elintarviketoimijoiden lisäksi elintarvikevalvonnan, palvelumuotoilun, mo-

biilisovellustekniikan, viestinnän, graafisen suunnittelun ja visualisoinnin osaa-

jia. Lisäksi esimerkiksi YritysVantaan kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä. Kehi-

tystyön edetessä on sekä valvonnan että toimijoiden testattava sovellusta.  

 

4.3 Tulosten luotettavuus saatujen vastausten perusteella – vastaus-

prosentit.  

Vuonna 2019 kunnissa käytettiin elintarvikevalvontaan noin 285 henkilötyö-

vuotta (Eduskunta 2021). Henkilötyövuosi tarkoittaa laskennallista yhden hen-

kilön vuosittaista kokoaikaista työpanosta, vaikka sitä tosiasiallisesti tekisi use-

ampi henkilö (Käsitteet ja määritelmät 2021). Kyselyyn vastasi 79 valvojaa. 

Laskennallisesti tämä on noin 27,7 %, jos yksi henkilötyövuosi tarkoittaisi yhtä 
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viranhaltijaa. Kyselyn oli avannut 179 henkilöä, joten 44,1 % kyselyn avan-

neista oli lopulta vastannut kyselyyn.   

 

Kyselyn voidaan olettaa menneen perille kaikille valvojille, sillä kyselyt lähetet-

tiin yksiköiden yhteissähköpostiosoitteisiin ja viesti pyydettiin jakamaan edel-

leen valvojille. On mahdollista, että kyselyyn kuitenkin vastasivat ennen kaik-

kea tarjoilupaikkoja valvovat viranhaltijat. On muistettava, että kunnissa on hy-

vin vaihtelevat työnjaot, eivätkä kaikki elintarvikevalvontaa tekevät viranhaltijat 

valvo tarjoilupaikkoja, vaan henkilötyövuosimäärään sisältyvät myös myymä-

löitä, valmistuspaikkoja, laitoksia, varastoja jne. valvovat viranhaltijat. Van-

taalla suurinta osaa tarjoilupaikoista valvoo kuusi terveydensuojelutarkastajaa, 

joista yksi on kyselyn tekijä, joka ei vastannut kyselyyn. Lisäksi elintarvikeval-

vontaa tekee kolme elintarviketarkastajaa ja kolme eläinlääkäriä, joilla on val-

vontakohteina joitakin tarjoilupaikkoja. Vastauksia Vantaalta saatiin viisi.  

 

Maan suurimmasta valvontayksiköstä, Vantaan naapurikaupungista Helsin-

gistä vastauksia saatiin seitsemän. Toisesta Vantaan naapuriyksiköstä Es-

poosta vastauksia saatiin neljä ja muista yksiköistä 0–3 vastausta. Tämä saat-

taa johtua siitä, että kyseessä oli Vantaalla suunniteltava palvelu, joka kiinnos-

taa eniten naapurikaupungeissa osittain yhteisen toimijoiden vuoksi ja toi-

saalta siitä, että suunnitteilla oleva palvelu ei ole vastaajan omaan yksiköön 

tuleva tai valtakunnallinen. Muita epävarmuustekijöitä voivat olla kyselyn ajan-

kohta, joka sattui pääsiäisen tienoille ja osa valvojista on saattanut olla lo-

malla. Myös koronan mukanaan tuomilla työtehtävien nopeilla muutoksilla voi 

olla vaikutusta.  

 

Toimijoiden osalta vastausprosentti oli 15,5 %. Vastaajajoukko oli valittu siten, 

että se on mahdollisimman edustava eli niiden elintarvikkeiden tarjoilua har-

joittavien toimipaikkojen vastuuhenkilöt, joille suunniteltava sähköinen neu-

vonta on suunnattu. Vastausprosentti on pieni, eikä tulosta siksi voida pitää 

kovin luotettavana. Toimintatyyppien osalta jakauma vastasi kaikkien toimi-

paikkojen jakaumaa melko hyvin. Kohteista, joihin kysely lähetettiin, on ravin-

toloita 62 %, vastaajista 72 %. Kahviloita on 26 %, vastauksista kahviloiden 

osuus oli 18 %. Grilli- ja pikaruokaravintoloita on 10 %, vastauksista niiden 

osuus oli 13 %. Minkään toimintatyypin osuus vastauksista ei ollut suhteelli-

sesti liian suuri tai pieni.  
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Tulosten luotettavuutta arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että kyselyn 

ajankohta sattui ns. ”sulkuaikaan”, jolloin ravintolat eivät saaneet olla koronan 

vuoksi auki. Osaan lähetetyistä sähköposteista saatiin automaattivastaus, 

jossa kerrottiin, että ravintola ei ole avoinna. Se, luettiinko sähköposteja silti, 

jäi avoimeksi. Lisäksi on huomattava, että kyselyt lähetettiin VATI-kohdetieto-

kannasta saatuihin sähköpostiosoitteisiin. Tietokanta sisältää jonkin verran 

puutteita ja virheitä, eivätkä kaikki viestit menneet perille. Lisäksi joillakin toi-

mipaikoilla on sama sähköpostiosoite (saman omistajan eri kohteet) ja kyse-

lyyn on mahdollisesti vastattu vain kerran, vaikka toimipaikkoja olisi useita. Li-

säksi osa toimijoista on maahanmuuttajataustaisia, joten suomenkielinen ky-

sely on saattanut aiheuttaa vastaamattomuutta, vaikka kyselyn alussa kerrot-

tiin, että mikäli kieliongelmia on, voidaan kysely tehdä myös puhelimitse.  

 

Toimijoista 21 ilmoittautui vapaaehtoiseksi osallistujiksi keskusteluihin. Yhdek-

sän keskustelua (43 %) toteutui. Kaikille yhteystietonsa jättäneille lähetettiin 

tekstiviesti, jossa pyydettiin valitsemaan sopiva keskusteluaika ja ilmoittamaan 

se, sekä millä tavalla toimija haluaa keskustelun toteutettavan. Yksi keskuste-

luista käytiin Teamsilla, yksi puhelimella ja muut WhatsAppin videopuheluna. 

Keskustelujen aikaan ravintolat olivat juuri avautuneet koronasulun jälkeen, 

mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että keskusteluille ei ole löytynyt aikaa. 

Valvojia ilmoittautui 10, joista yhtä ei tavoitettu virheellisen sähköpostiosoit-

teen vuoksi. Kahdeksan (80 %) kanssa sovittiin keskusteluaika. Kaikki valvo-

jien kanssa käydyt keskustelut käytiin Teams-keskusteluina. Keskustelujen 

osalta voidaan todeta, että ne vahvistavat kyselytutkimuksen tuloksia ja lisää-

vät selvityksen luotettavuutta.  

 

5 VUOROVAIKUTTEISEN SÄHKÖISEN VIESTINTÄKANAVAN KEHITTÄ-

MINEN SELVITYKSEN PERUSTEELLA 

5.1 Kehittämisen alkutilanne ja tavoite 

Vantaan ympäristökeskuksella on Facebook-tili, joka on ympäristöterveyden-

huollon ja ympäristönsuojelun yksiköiden yhteinen. Tilin sisältö painottuu 

enemmän ympäristönsuojelun teemoihin, joskin jonkin verran tilillä julkaistaan 

myös ympäristöterveydenhuollon sisältöä, kuten näytteenottoprojektien yh-
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teenvetoja ja kesäaikaan uimavesituloksia. Ympäristökeskuksessa ei ole ha-

luttu päällekkäisyyttä Facebookin ja Instagramin sisältöihin ja Instagramin ku-

viin keskittyvän luonteen vuoksi ympäristökeskuksen Instagram-tilillä julkais-

taan luontoaiheista sisältöä.  

 

Lakiuudistuksen ja digisuunnitelman myötä ympäristöterveydenhuollossa on 

pohdittu sosiaalisen median hyödyntämistä erityisesti neuvonnan osalta. Edel-

leen sosiaalisessa mediassa tullaan julkaisemaan ajankohtaista yleistä sisäl-

töä ympäristöterveydenhuollon alalta, mutta elintarvikevalvonnan sähköistä 

neuvontaa halutaan kehittää ja keskittää siten, että se tavoittaa oikean kohde-

ryhmän eli alan vantaalaiset toimijat.  

 

Ensimmäinen askel digineuvonnan suuntaan ympäristökeskuksessa otettiin 

Tapahtuma-apuri -sovelluksella. Sovellus on tarkoitettu tapahtumanjärjestä-

jille. Vastaamalla yksinkertaisiin monivalintakysymyksiin tapahtumanjärjestäjä 

saa sovelluksesta lopputulokseksi juuri omalle tapahtumalleen räätälöidyn 

muistilistan tarvittavista viranomaisluvista ja -ilmoituksista sekä muista pakolli-

sista järjestelyistä. Tapahtuma-apuri otettiin hyvin vastaan ja siitä on oltu kiin-

nostuneita myös muissa kunnissa. Tapahtuma-apuria uudistetaan parhaillaan 

ja se siirretään Webropol-alustalle. 

 

Kaksi tärkeintä tavoitetta sähköisen neuvonnan kehittämisessä ovat tehok-

kaan, helposti saatavilla olevan ja nopean neuvonnan lisääminen valvojien 

neuvontavelvollisuuden kasvaessa ja Oiva-arvosanojen paraneminen Van-

taalla.  Tavoitteisiin päästään säännöllisellä ja aktiivisella vuorovaikutteisella 

neuvonnalla, joka tukee valvojan tarkastuksilla, sähköpostitse ja puhelimitse 

antamaa neuvontaa. Neuvontaa annetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvissä 

ajankohtaisissa ja yleisissä asioissa. Yksityiskohtaista, tiettyyn toimipaikkaan 

liittyvää neuvontaa ei sovelluksessa julkisesti anneta, vaan sen hoitaa kohteen 

valvoja.  

 

5.2 Eri vaihtoehdot: some-kanava vai mobiilisovellus 

Tämän selvityksen tuloksena todetaan, että uusi mobiilisovellus palvelee par-

haiten sekä toimijoita että valvojia. Julkishallinnon tuottaman tiedon, jota neu-

vontakin on, on oltava avointa ja kaikkien saatavissa. Facebook-ryhmä on toki 
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mahdollista luoda siten, että kaikki voivat siihen liittyä, mutta kyselyn perus-

teella monet eivät halua niin tehdä. Kynnys kysyä tai keskustella elintarvike-

valvontaan liittyvistä asioista omalla nimellä on melko korkea, eikä sähköiselle 

neuvonnalle asetettu vuorovaikutteisuuden tavoite välttämättä toteudu toivo-

tulla tavalla.  

 

Oma mobiilisovellus on esimerkiksi Facebookia paremmin hallittavissa ja hal-

linnoitavissa ja omaan sovellukseen on mahdollista rakentaa ”OmaOiva”-tyyp-

pinen moduuli. Tapahtuma-apurin uusi versio valmistuu Webropol-pohjalle, 

joka voisi olla myös vaihtoehto ”OmaOivalle”. Tapahtuma-apurin Webropol-ko-

kemuksia on syytä tarkastella ja hyödyntää. Webropol-pohjainen ”OmaOiva” 

yhdistettynä sopivaan julkaisusovellukseen voisi olla todennäköinen vaihto-

ehto. Neuvontaa varten rakennettavan ratkaisun on kuitenkin toimittava suju-

vasti myös puhelimella, joten vaikka käytettäisiin selainpohjaista tekniikkaa, on 

huolehdittava siitä, että ratkaisu toimii sujuvasti ja selkeästi myös mobiililait-

teessa.  

  

5.3 Toimenpide-ehdotus 

Kehitystyö tehdään palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti (kuva 19). Kehi-

tystyöhön kutsutaan mukaan paitsi eri ammattilaisia kaupungin omasta organi-

saatiosta, myös sovelluksen tulevia käyttäjiä eli ravintoloiden ja kahviloiden 

vastuuhenkilöitä. Tavoitteena on prosessi, joka on jossakin asiakaslähtöisyy-

den ja -keskeisyyden välimaastossa. Päätökset toteuttamisesta tekee Van-

taan kaupunki, mutta toimijoiden suositukset ja suunnitelmaehdotukset ovat 

tärkeä osa prosessia. Tähän selvityksen taustamateriaaleihin on kirjattu kyse-

lyiden tulosten lisäksi tarkasti myös kyselyissä vapaamuotoisesti annetut kom-

mentit sekä keskustelujen sisältö ja niissä tulleet ideat. Tämä on tärkeää, jotta 

prosessi on alusta saakka mahdollisimman asiakaskeskeinen. Eri ammattilais-

ten osaamista yhdistämällä lopputuloksessa on huomioitu mahdollisimman hy-

vin ja laajasti käyttäjien toiveet, lainsäädäntö ja tekniset mahdollisuudet ja 

vaatimukset.  

 

Kehitystyölle asetetaan selkeät tavoitteet. On kuitenkin hyväksyttävä, että 

moni asia voi kehitystyön aikana myös muuttua. Sovelluksen valmistuttua sen 
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toimivuutta testataan testiryhmässä, johon kutsutaan tulevia käyttäjiä sekä val-

vonnan että toimijoiden puolelta. Testiryhmän kommentit ja toiveet huomioi-

daan mahdollisuuksien mukaan. Kehitystyö on tehtävä huomioiden teknolo-

gian ja sosiaalisen median nopea kehitysvauhti. Sovelluksen on oltava muun-

neltavissa käyttäjien tarpeisiin helposti. Muutaman vuoden kuluttua on hyvä 

jatkotutkimuksella selvittää sovelluksen käyttöastetta, käytettävyyttä ja vaikut-

tavuutta mm. Oiva-arvosanoihin.  

 

 

Kuva 20. Palvelumuotoiluprosessin eteneminen. 

 

Neuvontasovelluksen on oltava käytettävissä puhelimessa siten, että se on 

helppo avata puhelimen valikosta valitsemalla palvelun kuvake. Käytön on ol-

tava yksinkertaista ja helppoa (kuva 20). Visuaalisesti selkeä ja tyylikäs ulko-

asu houkuttelee käyttämään sovellusta. Ylläpito julkaisee sisältöä sekä neu-

vontatarpeista käsin (esimerkiksi uusi tiedotettava asia) että toimijoiden lähet-
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tämiin kysymyksiin perustuen. Toimijat voivat kommentoida julkaisuja. Toimi-

joiden lähettämät kysymykset ja kommentit kulkevat moderoinnin kautta. Re-

aktiopainikkeet eli ”peukut” lisäävät vuorovaikutteisuutta ja käytettävyyttä, eikä 

niitä tarvitse moderoida. Julkaisuihin on voitava liittää tekstiä, kuvia, videoita ja 

verkkosivujen linkkejä. Julkaisut on voitava merkitä asiasanoilla ja ne on voi-

tava hakea hakutoiminnolla. Toimijoilla olisi hyvä olla mahdollisuus jakaa pos-

taus tai kysymys ja vastaus esimerkiksi työyhteisönsä sisäiseen WhatsApp-

ryhmään, jotta tieto saadaan jaettua ravintolan koko henkilöstölle.  

 

Sovelluksen yksi osa on ”OmaOiva”, jossa toimija voi itse käydä läpi Oiva-tar-

kastuksen asioita rasti ruutuun -tyyppisesti ja saa itselleen räätälöidyn tarkis-

tuslistan, jonka voi tallentaa (kirjautuneena). ”OmaOivan” tarkistuslistan avulla 

toimija voi säännöllisesti tarkistaa, että asiat ovat kunnossa, ennen kuin tar-

kastaja tulee paikan päälle. Myös tarkistuslista toimii rasti ruutuun -periaat-

teella, lopputulemana oman ravintola kustomoidusta listasta ne asiat, joihin on 

vielä kiinnitettävä huomiota. OmaOivassa voidaan käyttää esimerkkikuvia ku-

vailtaessa eri Oiva-arvioita silloin, kun se on mahdollista. Kun Ruokaviraston 

antamiin Oivaohjeisiin tulee jotakin uutta, ylläpidolla on oltava mahdollisuus li-

sätä asioita ”OmaOivaan” ja muistuttaa niistä ”OmaOivan” käyttäjiä, jotta he 

tallentavat uudet asiat omaan tarkistuslistaansa. Toimijoille on annettava 

avoin pääsy sovellukseen, mutta ”OmaOivan” käyttö voi edellyttää rekisteröity-

mistä ja kirjautumista nimellä ja sähköpostilla, jotta ”OmaOivan” tiedot pysyvät 

kunkin toimijan omina ja jotta ne voidaan tallentaa.  

 

Sovelluksessa julkaistavan sisällön kielen on oltava selkeää ja yksinkertaista 

ja julkaisujen lyhyitä ja ytimekkäitä, esimerkiksi kuva ja siihen liittyvä lyhyt 

teksti. Ajankohtaiset asiat on viestittävä nopeasti ja helposti ymmärrettävässä 

muodossa. Toimijoiden kysymyksiin vastattava muutamassa päivässä. Jos 

asia vaatii pidempää selvittelyä, toimijaan on oltava yhteydessä. Jos kysymys 

liittyy vain toimijan omaan ravintolaan, se ohjataan suoraan kohteen valvojalle 

vastattavaksi esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse. Tällä tavalla keskustelu 

pysyy yleisellä tasolla ja asiallisena. Asiattomat keskustelun avaukset voidaan 

jättää julkaisematta tai niitä voidaan muokata julkaisemiseen sopiviksi, jolloin 

niihin voidaan myös vastata. Valvontayksikössä linjataan postausten sisällöt 

yhdessä, vaikka varsinaista moderointia hoitaisikin muutama henkilö tai tiimi. 
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Kuva 21. Esimerkki sovelluksen valikkonäkymästä. 

 
Sovellusta testataan perusteellisesti, jonka jälkeen se julkaistaan. Lansee-

rauksen yhteydessä voidaan järjestää toimijoille jokin tapahtuma tai tilaisuus, 

mikäli koronatilanne sen sallii. Julkaisun yhteydessä sovelluksen toiminnalli-

suus esitellään konkreettisesti. Suunnittelussa ja testiryhmässä mukana olleita 

toimijoita pyydetään kertomaan oma näkemyksensä sovelluksesta, samoin 

valvojien edustajia. Markkinoinnissa on tärkeää korostaa sovelluksen käytöstä 

tulevia konkreettisia hyötyjä, kuten resurssien säästäminen ja Oiva-arvosano-

jen paraneminen. Tehdään yhteistyötä YritysVantaan kanssa.  

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tavoitteena oli selvittää, tarvitseeko neuvontaa lisätä, mistä aiheista neuvon-

taa kaivataan lisää ja millainen sähköinen neuvontatapa on elintarvikealan toi-

mijoiden ja valvojien näkökulmasta sopivin ja käyttökelpoisin. Lisäksi tavoit-
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teena oli tulosten pohjalta luoda alustava suunnitelma sähköisestä, matalan-

kynnyksen vuorovaikutteisesta viestintäkanavasta elintarvikevalvonnan ja elin-

tarvikealan toimijoiden käyttöön.  

 

Tulosten perusteella neuvonnan lisäämiselle on tarvetta ja neuvontaa on voi-

tava antaa keskitetysti. Toimijat haluavat neuvontaa myös tarkastusten välillä 

niin, että voivat perehtyä asioihin silloin, kuin heille itselleen sopii. Neuvontaa 

kaivataan erityisesti ajankohtaisista asioista, lainsäädännöstä ja omavalvon-

nasta, mutta myös esimerkiksi Oiva-tarkastusten sisällöstä. Sekä toimijat että 

valvojat pitävät erillistä, vain tätä tarkoitusta varten luotua sovellusta sopivim-

pana sähköisen neuvonnan alustana. Tutkimuksen aikana laadittu toimen-

pide-ehdotus sovelluksesta ja erityisesti siihen sisältyvä, keskusteluissa ide-

oitu ”OmaOiva”-osio on ainutlaatuinen ratkaisu sähköisen neuvonnan kehittä-

mistarpeisiin, jonka pohjalta Vantaan ympäristökeskuksessa voidaan ryhtyä 

sähköistä viestintää kehittämään ja toteuttamaan. Sopivan ajan kuluttua selvi-

tetään käyttäjien kokemukset, kehittämisehdotukset sekä ovatko Oiva-arvosa-

nat parantuneet lisääntyneen neuvonnan ansiosta. 
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Tulokset Webropol 
Kysely vantaalaisille ravintoloille ja kahviloille 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 57 
 
1. Mihin seuraavista yrityksesi kuuluu? 
Vastaajien määrä: 57 

 
 

 n Prosentti 

Ravintola (myös pizzeriat) 41 71,9% 

Grilli- ja pikaruokaravintola 6 10,5% 

Kahvila 10 17,6% 

 
 
 
 
 
2. Onko yritykselläsi liikkuva elintarvikehuoneisto (ulkomyyn-
tiä)? 
Vastaajien määrä: 57 
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 n 
Pro-

sentti 

Kyllä, vain liikkuva elintarvikehuoneisto 6 10,5% 

Kyllä, liikkuva elintarvikehuoneisto kiinteän huoneiston li-
säksi 

4 7% 

Ei ole liikkuvaa elintarvikehuoneistoa 47 82,5% 

 
3. Kuuluuko yrityksesi johonkin ketjuun? 
Vastaajien määrä: 57 

 
 
 

 n Prosentti 

Kyllä 20 35,1% 

Ei 37 64,9% 

 
4. Jos vastasit edelliseen kyllä, saatko ketjusta neuvontaa liit-
tyen elintarvikelainsäädäntöön, elintarviketurvallisuuteen, hy-
gieniaan, Oiva-tarkastuksiin yms.? 
Vastaajien määrä: 31 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 21 67,7% 

En 10 32,3% 
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5. Haluaisitko terveystarkastajalta nykyistä enemmän neuvon-
taa ja ohjausta liittyen elintarvikelainsäädäntöön, elintarvike-
turvallisuuteen, hygieniaan, Oiva-tarkastuksiin yms.? 
Vastaajien määrä: 57 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 27 47,4% 

En 30 52,6% 

 
 
6. Onko sinulla tai edustamallasi yrityksellä käytettävissä jo-
kin seuraavista? Voit valita useita. 
Vastaajien määrä: 57, valittujen vastausten lukumäärä: 176 

 
 

 n 
Pro-

sentti 

Älypuhelin yrityksen käytössä 45 78,9% 

Tietokone yrityksen käytössä 45 78,9% 

Henkilökohtainen Facebook-profiili 23 40,4% 

Yrityksen Facebook-sivu 39 68,4% 

Whatsapp-sovellus käytössä yrityksen numerolla 18 31,6% 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.) omalla 
tai yrityksen numerolla, mikä? 

6 10,5% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.) omalla tai 
yrityksen numerolla, mikä? 

Knstagram 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.) omalla tai 
yrityksen numerolla, mikä? 

workplace 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.) omalla tai 
yrityksen numerolla, mikä? 

Instagram 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.) omalla tai 
yrityksen numerolla, mikä? 

Teams 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.) omalla tai 
yrityksen numerolla, mikä? 

wechat, ig 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.) omalla tai 
yrityksen numerolla, mikä? 

Instagram 

 
7. Seuraavassa on lueteltu älypuhelimella käytettäviä sovel-
luksia, joissa on ryhmätoimintoja. Kuvittele ryhmä, jossa jäse-
ninä olisi oman valvontayksikön alueen terveystarkastajia ja 
alueen muiden ravintoloiden ja kahviloiden edustajia. Sovel-
luksessa olisi mahdollista sekä lähettää yksityisviestejä ter-
veystarkastajan ja ravintolan edustajan kesken sekä osallistua 
keskusteluun ryhmässä. Mikä vaihtoehdoista on mielestäsi 
toimivin tähän tarkoitukseen? 
Vastaajien määrä: 56 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liite 1/5 

 

 n Prosentti 

Facebook-ryhmä 16 28,6% 

Whatsapp-ryhmä 22 39,3% 

Puhelimeen ladattava erillinen sovellus (ilmainen) 14 25% 

Joku muu, mikä? 4 7,1% 

Ei mikään, miksi? 0 0% 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu, mikä? workplace 

Joku muu, mikä? Slack 

Joku muu, mikä? Teams 

Joku muu, mikä? slack 

 
8. Liittyisitkö Facebook-ryhmään, jos tarjolla olisi suljettu 
ryhmä, jossa jäseninä olisi vain oman valvontayksikön alueen 
terveystarkastajia ja muiden ravintoloiden ja kahviloiden 
edustajia? Facebook-ryhmässä olisi mahdollista sekä lähettää 
yksityisviestejä terveystarkastajan ja ravintolan edustajan 
kesken sekä osallistua keskusteluun ryhmän seinällä. 
Vastaajien määrä: 56 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 24 42,8% 

Ehkä 23 41,1% 

En, miksi? 9 16,1% 
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Avoimen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaih-
toehdot 

Teksti 

En, miksi? ei ole yrityksen käytössä 

En, miksi? 
Facebook, Whatsapp sisältää henkilökohtaista elämää niin 
siihen työn liittäminen ei olisi järkevää. 

En, miksi? Hukun ryhmiin 

En, miksi? En halua käyttää Facebookia työasioihin 

En, miksi? 
Ei kiinnosta kommunikoida muiden ravintoloiden edustajien 
kanssa eikä liittyä omalla profiilillani 

En, miksi? Ei ole tietoturvallinen 

En, miksi? en tiedä 

En, miksi? Ei ole facebook profiilia 

En, miksi? aion luopua henkilökohtaisen facen käytöstä 

 
9. Liittyisitkö Whatsapp-ryhmään, jos tarjolla olisi ryhmä, 
jossa jäseninä olisi vain oman valvontayksikön alueen elintar-
vikevalvojia ja ravintoloiden ja kahviloiden edustajia? What-
sappissa olisi mahdollista sekä lähettää yksityisviestejä valvo-
jan ja ravintolan kesken että osallistua ryhmän sisäiseen kes-
kusteluun. 
Vastaajien määrä: 56 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 22 39,3% 

Ehkä 22 39,3% 

En, miksi? 12 21,4% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastaus-
vaihtoeh-
dot 

Teksti 

En, miksi? ei ole yrityksen käytössä 

En, miksi? En, katso edellinen 

En, miksi? 
En tykkä WA-ryhmistä koska ilmoituksia tulee paljon. FB:ssa 
pystyy paremmin käydä katsomassa sillon kun haluaa. 

En, miksi? Ei ole käytännöllinen 

En, miksi? Hukun ryhmiin 

En, miksi? 
ne ryhmät täyttyvät yleensä ihan turhasta keskustelusta, oikea 
ja tärkeä info katoaa siihen keskustelu tulvaan,kokemusta 
muutamista kauppakeskusryhmistä. 

En, miksi? Olennaiset viestit häviävät wa-ryhmissä 

En, miksi? Ei ole tietoturvallinen 

En, miksi? en tiedä 

En, miksi? Tulee muutenkin liikaa whatsup viestejä 

En, miksi? 
en halua keskustelua yksityispuhelimeeni eikä työntekijöillä 
ole tarve osallistua tälläiseen yrityspuhelimella 

En, miksi? Voi olla hankala käytännössä 

 
10. Lataisitko puhelimeesi erillisen, ilmaisen sovelluksen, joka 
olisi tarkoitettu vain terveystarkastajille ja ravintoloiden ja 
kahviloiden edustajille? Sovelluksessa olisi mahdollista lähet-
tää yksityisviestejä terveystarkastajien ja ravintoloiden edus-
tajien kesken sekä osallistua yleiseen keskusteluun sovelluk-
sen ladanneiden kesken. Sovelluksen käyttäjiksi hyväksyttäi-
siin vain oman alueen terveystarkastajia ja ravintoloiden ja 
kahviloiden edustajia. 
Vastaajien määrä: 57 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 34 59,7% 

Ehkä 17 29,8% 

En, miksi? 6 10,5% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaih-
toehdot 

Teksti 

En, miksi? En halu 

En, miksi? Ei ehdi katsoa niin monia sovelluksia 

En, miksi? Haluan vapaa aikaa 

En, miksi? en tiedä 

En, miksi? 
älylaitteiden käyttöosaaminen heikkoa jonka takia edellä 
mainitut olisi jo entuudestaan tuttuja. 

En, miksi? 
Parempi jos asia hoidetaan yleisesti käytössä jo valmiiksi 
olevalla alustalla 

 
11. Tässä on lueteltu erilaisia sähköisiä tapoja vastaanottaa 
neuvontaa liittyen elintarvikelainsäädäntöön, Oiva-tarkastuk-
siin ja -arvosanoihin, Ruokaviraston ohjeisiin yms. Mikä on 
mielestäsi paras ohjeiden ja neuvonnan vastaanottamiseen 
terveystarkastajalta? 
Vastaajien määrä: 55 

 
 
 

 n Prosentti 

Sähköpostilla lähetettävä uutiskirje 29 52,7% 

suljettu Facebook-ryhmä 5 9,1% 

Suljettu Whatsapp-ryhmä 4 7,3% 

Puhelimeen ladattava ilmainen sovellus 17 30,9% 

Muu, mikä? 0 0% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset – ei vastauksia 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

 
12. Tässä on lueteltu erilaisia sähköisiä tapoja kysyä neuvoa 
elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa. Mikä on mieles-
täsi paras neuvojen kysymiseen oman alueesi terveystarkas-
tajalta? 
Vastaajien määrä: 56 
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 n 
Pro-

sentti 

Suljettu Facebook-ryhmä, jossa kaikki ryhmän jäsenet näke-
vät kysymyksesi ja jossa sinä näet muiden kysymykset 

9 16,1% 

Facebookin yksityisviesti 1 1,8% 

Whatsapp-ryhmä, jossa kaikki ryhmän jäsenet näkevät kysy-
myksesi ja jossa sinä näet muiden kysymykset 

5 8,9% 

Whatsapp-yksityisviesti 3 5,4% 

Puhelimeen ladattavassa (ilmaisessa) sovelluksessa niin, että 
kaikki sovelluksen käyttäjät näkevät kysymyksesi ja sinä näet 
muiden kysymykset 

2 3,6% 

Puhelimeen ladattavassa (ilmaisessa) sovelluksessa yksityis-
viestillä 

17 30,3% 

Sähköpostitse terveystarkastajalta 17 30,3% 

Muuten, miten? 2 3,6% 

Liite 1/12 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaih-
toehdot 

Teksti 

Muuten, mi-
ten? 

ilmainen sovellus, jossa voi valita näkeekö sen kaikki vai 
onko yksityinen 

Muuten, mi-
ten? 

Puhelimeen ladattavassa sovelluksessa yksityisellä ääni-
viestillä, ääniviestimahfollisuus ehdoton 

 
13. Tässä on lueteltu erilaisia sähköisiä tapoja osallistua kes-
kusteluun elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa. Mikä 
on mielestäsi paras tapa keskusteluun osallistumiseen ter-
veystarkastajan ja alueen ravintoloiden ja kahviloiden edusta-
jien kanssa? 
Vastaajien määrä: 54 
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 n 
Pro-

sentti 

Suljettu Facebook-ryhmä, jossa kaikki ryhmän jäsenet näke-
vät kommenttisi 

13 24,1% 

Whatsapp-ryhmä, jossa kaikki ryhmän jäsen et näkevät ko-
menttisi 

14 25,9% 

Puhelimeen ladattavassa (ilmaisessa) sovelluksessa niin, 
että kaikki sovelluksen käyttäjät näkevät kommenttisi 

23 42,6% 

Muu, mikä? 4 7,4% 

 
 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? sähköposti 

Muu, mikä? Teams 

Muu, mikä? sähköposti 

Muu, mikä? sähköposti 
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14. Tässä on lueteltu erilaisia tapoja, joilla neuvontaa voidaan 
sähköisesti toteuttaa. Millä tavalla neuvontaa pitäisi mielestäsi 
toteuttaa? Voit valita useita. 
Vastaajien määrä: 57, valittujen vastausten lukumäärä: 134 
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 n 
Pro-

sentti 

Tietoiskut, joissa kuva ja teksti 37 64,9% 

Tietoiskut videoina 15 26,3% 

Tietoiskut teksteinä 8 14% 

Live-luennot 5 8,8% 

Tallennetut luennot 12 21,1% 

Keskustelut viestein ryhmän kesken 18 31,6% 

Keskustelut livenä ryhmän kesken (videopuhelu) 3 5,3% 

Keskustelut viestein terveystarkastajan ja yrityksen välillä yk-
sityisesti 

27 47,4% 

Keskustelut livenä terveystarkastajann ja toimijan välillä yksi-
tyisesti (videopuhelu) 

9 15,8% 

Muu, mikä? 0 0% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 
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15. Mistä asioista toivot neuvontaa ja/tai keskustelua? Voit va-
lita useita. 
Vastaajien määrä: 54, valittujen vastausten lukumäärä: 313 
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 n 
Pro-

sentti 

Lainsäädäntö 31 57,4% 

Ajankohtaiset asiat ja alan uutiset 35 64,8% 

Oiva-tarkastusten sisältö ja Oiva-arvosanat yleensä 18 33,3% 

Huoneistoille asetetut vaatimukset (vesipisteiden määrä, WC:t 
jne) 

8 14,8% 

Tilojen ja laitteiden kunto ja puhtaus 10 18,5% 

Omavalvonta ja kirjaukset 21 38,9% 

Käsienpesu ja käsineiden käyttö, työvaatteet 6 11,1% 

Siivousmenetelmät ja -välineet, siivouskomero 9 16,7% 

Elintarvikkeiden säilytys (olosuhteet, lämpötilat, säilytysajat) 8 14,8% 

Elintarvikkeiden jäähdytys ja uudelleen kuumennus 9 16,7% 

Elintarvikkeiden erillään pitäminen ja ristikontaminaatio (toi-
sesta elintarvikkeesta voi siirtyä bakteereja toiseen / kypsät ja 
raa’at pidettävä erillään) 

6 11,1% 

Allergiaa aiheuttavat aineet 16 29,6% 

Elintarvikkeista on annettavat tiedot, pakkausmerkinnät 13 24,1% 

Elintarvikkeiden mainonta ja markkinointi (mitä tietoa saa an-
taa pakollisten lisäksi) 

8 14,8% 

Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kuljetus 3 5,6% 

Elintarvikkeiden jäljitettävyys (elintarvikkeesta on asiakirjat) 3 5,6% 

Näytteenotto 8 14,8% 

Jätehuolto 5 9,3% 

Työntekijöiden terveystarkastukset 9 16,7% 

Hygieniapassi 4 7,4% 

Kuvalliset esimerkit hyvästä/huonosta yksityiskohdasta (ku-
vattuna siten, että kohdetta ei voi kuvasta tunnistaa) 

10 18,5% 

Hyvä ravitsemus, terveellinen ruoka (miten terveellisyyttä voi 
parantaa) 

7 13% 

Kestävä kehitys, ympäristöystävällisyys ja eettisyys (esim. 
elintarvikevalintojen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon) 

16 29,6% 

Ruokahävikki 8 14,8% 

Miten voi osallistua ruoka-aputoimintaan 8 14,8% 

Verkkokauppa, etämyynti 9 16,7% 

Ulkomyynti 10 18,5% 

Valvontamaksut (vuosittainen valvontamaksu ja tarkastus-
maksu) 

8 14,8% 

Seuraamusmaksu (ns. ”sakko”) 4 7,4% 

Muu, mikä? 3 5,6% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihto-
ehdot 

Teksti 

Muu, mikä? Korona-tiedotus 

Muu, mikä? 
Terveystarkastajien yhdenvertainen ja tasapuolinen arvi-
ointi ja arvostelu. 

Muu, mikä? 
Selkeä internet sivu jossa kaikki yllämainitut selkeästi 
esitettynä 

 
16. Pitäisikö edellä kuvaillussa ryhmässä tai sovelluksessa 
olla mielestäsi käytettävissä hakutoiminto, jolla aikaisemmat, 
samaan aiheeseen liittyvät kysymykset, vastaukset ja keskus-
telut löytyisivät helposti? 
Vastaajien määrä: 56 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä, hakutoiminto on tärkeä 44 78,6% 

Ei merkitystä / en osaa sanoa 10 17,8% 

Hakutoiminto ei ole tarpeellinen 2 3,6% 
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17. Saako sinua tarvittaessa haastatella lisätietojen saa-
miseksi puhelimitse, Teamsilla tai tapaamisessa (turvavälein)? 
Vastaajien määrä: 57 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä. Lisää tähän nimesi ja puhelinnumerosi. 21 36,8% 

Ei 36 63,2% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset: Nimet ja yhteystiedot poistettu. 

 
18. Ehdota ryhmälle tai sovellukselle nimeä! 
Vastaajien määrä: 16 

Vastaukset 

VantaaFood 

PuMa-Vantaa (puhdasta ja Maukasta) 

Suomen tarkastaja neuvontq 

Vantaan Oivalliset :) 

helppi 

Vantaan ruoka-ja juomataitajat 

Elintarviketurvallinen Vantaa 

Oiva - Vantaan ravintolat-yhteisö 

Walid 

HEALTHY EATING FOOD 

Vatvoja 

Terveys, Ravintolapassi, 

Elintarviketurvallisuus 

Voit yhdistää puhelun klo 17 jälkeen arkisin päivä 

Ravintola-alan toimijoiden info 

En ymmärtänyt tätä kysymys 
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19. Muita ideoita ja ajatuksia aiheesta ja/tai terveisiä tutkimuk-
sen tekijälle. 
Vastaajien määrä: 11 

Vastaukset 

Hygienia-asiat teettävät toki paljon työtä, mutta ovat aika helposti kuitenkin 
opittavissa, ohjeet on hyvät ja neuvontaa ja apua saa kun osaa pyytää. Toi-
sin on anniskelu asioissa, välillä olisi kysymyksiä ja ongelmia, mutta mistään 
ei saa vastauksia. Eli jos olisi vastaava palvelu anniskelu asioista, tai jos 
sen voisi liittää tähän palveluun, niin itselläni ainakin olisi tarvetta. 

Kiitos 

Hienoa, että vuorovaikutteisuuteen viestinnässä kiinnitetään huomiota ja 
tätä halutaan kehittää. 

keskustellaan lisää haastattelun yhteydessä 

Hei 

Valvontaa/keskustelua ei ole tarvetta lisätä, turhia rajotuksia sekä valvontaa 
on jo aivan tarpeeksi. 

Kiitos kiinnostuksestasi! 

It is important to find out the weakness of the restaurant owners to provide 
better food safety. For example, many restaurant owners does not have 
enough financial ability to keep the restaurant kitchen on a standards level. 
It is important to support them financially and technically as well. The re-
searcher should have a question regarding this issues. 

Toivoisin avoimempaa keskustelua ja myös yrittäjien mielipiteiden huomioon 
ottamista paremmin. Haluaisin, että tämä kysely tuottaisi sitä, josta olen ha-
lunnut vuosia jo tehdä yhteistyötä eri kuntien terveystarkastajien kanssa. 

Mitä vähemmän ravintoloiden toimintaan puututaan sen parempi. Olisi hyvä 
että valvonta ja ohjeistus toteutetaan niin kevyesti kuin mahdollista. En ha-
lua ainakaan lisää työaikaa vieviä raportointi- tai kommunikaatio vaatimuk-
sia. 

Esim. epäillyssä ruokamyrkytystilanteessa nopea näytteenotto ja tutkimus 
raaka-aineen laadusta. Toteutettuna niin, että myös asiakas saa tiedon pro-
sessista ja tuloksista. 
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Tulokset Webropol 
Kysely valvontayksiköille 
 
Vastaajien kokonaismäärä: 79 
 
1. Missä valvontayksikössä työskentelet? 
Vastaajien määrä: 79 
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 n 
Pro-

sentti 

Espoon seudun ympäristöterveys 4 5% 

Eteläkärjen ympäristöterveys 0 0% 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 0 0% 

Haapavesi Ympäristöpalvelut Helmi 0 0% 

Haminan ympäristötoimi 1 1,2% 

Helsingin ympäristöterveydenhuolto 7 8,8% 

Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto 2 2,5% 

Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto 2 2,5% 

Imatran seudun ympäristötoimi 1 1,2% 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuolto 2 2,5% 

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveyden-
huolto 

1 1,3% 

Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto 3 3,8% 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäris-
töterveydenhuolto 

2 2,5% 

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-alue 

1 1,3% 

Keski-Pohjanaan ympäristöterveydenhuolto 1 1,3% 

Keski-Savon ympäristötoimi 2 2,5% 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 1 1,3% 

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto 2 2,5% 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto 2 2,5% 

Kotkan ympäristöterveydenhuolto 1 1,3% 

Kouvolan ympäristöterveydenhuolto 0 0% 

Kuopion ympäristöterveydenhuolto 2 2,5% 

Lahden ympäristöterveydenhuolto 2 2,5% 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 1 1,3% 

Laukaan ympäristöterveydenhuolto 0 0% 

Liedon kunnan ympäristöterveyspalvelut 0 0% 

Lohjan ympäristöterveyspalvelut 0 0% 

Länsirannikon ympäristöyksikkö 1 1,3% 

Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta 1 1,3% 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 3 3,8% 

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos 5 6,3% 



 
 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut 0 0% 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 2 2,5% 

Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto 2 2,5% 

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva 0 0% 

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi 1 1,3% 

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys 3 3,8% 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 0 0% 

Porin ympäristöterveysjaosto 3 3,8% 

Porvoon ympäristöterveydenhuolto 1 1,3% 

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto 0 0% 

Päijät-Hämeen ympäristöterveyskeskus 1 1,3% 

Raision ympäristöterveydenhuolto 0 0% 

Rauman ympäristöterveydenhuolto 0 0% 

Riihimäen seudun terveysvalvonta 1 1,3% 

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto 0 0% 

Salon ympäristöterveydenhuolto 1 1,3% 

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen  ympäristö-
jaosto 

1 1,3% 

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 1 1,3% 

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut 0 0% 

Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöter-
veysvalvonta 

0 0% 

Tampereen ympäristöterveydenhuolto 1 1,3% 

Tervon ympäristöterveydenhuolto 1 1,3% 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto 0 0% 

Turun ympäristöterveys 3 3,8% 

Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alue 

1 1,3% 

Vantaan ympäristökeskus 5 6,3% 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän terveysvalvonta 1 1,3% 
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2. Mitä seuraavista toimintatyypeistä valvot? 
Vastaajien määrä: 79, valittujen vastausten lukumäärä: 210 

 
 

 n Prosentti 

Ravintolat 70 88,6% 

Grilli- ja pikaruokaravintolat 68 86,1% 

Kahvilat 66 83,5% 

En mitään näistä 6 7,6% 
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3. Onko sinulla työkäytössäsi jokin seuraavista? Voit valita 
useita. 
Vastaajien määrä: 77, valittujen vastausten lukumäärä: 238 

 
 

 n Prosentti 

Henkilökohtainen älypuhelin 75 97,4% 

Henkilökohtainen tietokone 75 97,4% 

Henkilökohtainen Facebook-profiili 17 22,1% 

Valvontayksikön Facebook-sivu 16 20,8% 

Whatsapp-sovellus 46 59,7% 

Jokin muu sosiaalisen median sovellus (Signal tms.), mikä? 9 11,7% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

Teams 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

teams 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

Instagram 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

Teams 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

Organisaation Facebook-sivu, joka ei 
ole pelkästään valvontayksikön. 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

twitter, instagram 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

Twitter, LinkedIn 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

instagram 

Jokin muu sosiaalisen median so-
vellus (Signal tms.), mikä? 

signal, instagram 

 
4. Oletko hyödyntänyt sosiaalista mediaa tai mobiilisovelluk-
sia valvontatyössäsi? 
Vastaajien määrä: 79 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 50 63,3% 

En 29 36,7% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vas-
taus-
vaihto-
ehdot 

Teksti 

Kyllä 
Tutkinut toimijan sosiaalisen median tilejä ennen tarkastusta, 
esim. markkinointia 

Kyllä 
Jakanut mm. ympäristötoimen facebook-sivuilla uusimpia elintar-
vikevalvonnan asioita 

Kyllä Yrityksen toimintatietoja etsinyt 

Kyllä @JIK Terveystarkastaja profiili ja Whatsapp-sovellus 

Kyllä Facebook, whats up 

Kyllä 
Whatsapp, sekä katsonut Facebooksivuilta aukioloaikoja ja ruo-
kalistoja 

Kyllä 
Henkilökohtaista Facebook- ja Instagram-tiliä, vaikka ne eivät 
varsinaisesti ole työkäytössä 

Kyllä 
Omasta puhelimesta (ei siis työpuhelimesta) olen katsonut toimi-
joiden instagram ja facebook sivuja 

Kyllä Markkinoinnin valvontaa 

Kyllä whatsappia 

Kyllä Menu, Facebook avoimet sivut 

Kyllä Kohteiden  toiminnan selvittäminen (esim. verkkokauppa) 

Kyllä facebook 

Kyllä 
Olen markkinoinnin valvonnassa käynyt läpi toimijoiden face-
book ja instagram tilejä 

Kyllä Whatsappia 

Kyllä 
Tiedottamalla ajankohtaisista asioista, etsimällä tietoa valvonta-
kohteista. 

Kyllä facebook, whatsapp 

Kyllä facebookkia, instagramia 

Kyllä lahinnä välittänyt tietoa Facebookin välityksellä 

Kyllä Tiedonhakua kohteiden toimintaan, markkinointiin yms liittyen. 

Kyllä 
Tietojen hankintaa toimijoista, toiminnoista, tuotteista, markki-
noinnista, toimnta-alueesta, toimintatavosita. Valvontayksikön 
ajankohtaisista asioista tiedottaminen. 

Kyllä Facebookia yhteistietojen hakemiseen 

Kyllä 

jag har inte haft kontakt med en verksamhetsidkare genom soci-
ala medier. I samband med inspektioner kan man få en bild av 
deras verksamhet genom att besöka deras hemsidor, så på det 
sättet har jag använt mig av sociala medier. 

Kyllä Omaa henkilökohtaista Facebook- ja Instagramtiliä. 

Kyllä 
Katsomme asiakkaiden eli toimijoiden Facebook -sivuilta mm. 
markkinointiin liittyviä asioita, aukioloaikoja, jne. 

Kyllä Whatsapp 



 
 

Kyllä Whatsapp 

Kyllä olen katsonut facesta kohteiden tietoja, tarjontaa, aukioloa jne. 

Kyllä 
Esim. toimijoiden markkinointia ja erityisesti verkkokauppatoimi-
joita valvottaessa. 

Kyllä face, instagram 

Kyllä 
facebook, instagram etsitty lähiruokaketjuja sekä nettimarkki-
nointia tupakkatuotteille aromit yms. 

Kyllä Katsomalla tarkastettavien kohteiden Facebook sivuja 

Kyllä tedon etsimiseen 

Kyllä facebook, instragram, twitter 

Kyllä Facebook 

Kyllä kriisiviestintä 

Kyllä Whatsapp 

Kyllä Facebook 

Kyllä 
seuraan toimijoita Facebook / Instagram sovellusten avulla, kes-
kustelemme WA:n avulla 

Kyllä facebook 

Kyllä facebookissa tapahtuva markkinoinnin valvonta 

Kyllä Facebook-sovellusta lähinnä. 

Kyllä tutkinut valvontakohteen sosiaalisen median tilejä 

Kyllä Wattsup ja face 

Kyllä 
Tiedottaminen valvontayksikön fb-sivuilla. whatsapp tarkastajien 
kesken kommunikoidessa. 

Kyllä Markkinoinnin tarkkailua facebookissa ja instagrammissa. 

Kyllä 
Lähinnä katsonut yritysten tietoja heidän facebook-sivuiltaan, joi-
denkin kanssa vaihtanut whatsapp-viestejä 

Kyllä Virtuaalitarkastukset, facebooksivujen tarkkailu 

Kyllä Tiedon etsimistä varten. 

Kyllä kohteiden insta, FB sivujen seuranta, REKO-ruokapiirit ym. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liite 2/9 

5. Onko joku muu valvontayksikössäsi hyödyntänyt sosiaa-
lista mediaa tai mobiilisovelluksia valvontatyössä? 
Vastaajien määrä: 77 

 
 

 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastaus-
vaihtoeh-
dot 

Teksti 

Kyllä, mi-
ten? 

Toimijoiden seuranta 

Kyllä, mi-
ten? 

Yritystietojen etsinnässä 

Kyllä, mi-
ten? 

Kohdevalvontaa Facebookissa 

Kyllä, mi-
ten? 

@JIK Terveystarkastaja profiili ja Whatsapp-sovellus 

Kyllä, mi-
ten? 

Osa kohteiden mainonnasta on somessa 

Kyllä, mi-
ten? 

Facebook, whats up jne. 

Kyllä, mi-
ten? 

Whatapp-sovelluksella tehty etätarkastusta, lähetetty kuvia ja 
videoita. 

Kyllä, mi-
ten? 

Henkilökohtaisia some-tilejä 

Kyllä, mi-
ten? 

Etsimällä uusia yrityksiä 

Kyllä, mi-
ten? 

en osaa tarkentaa 

Kyllä, mi-
ten? 

Facebook, avoimet sivut 

Kyllä, mi-
ten? 

fb 

Kyllä, mi-
ten? 

Kohteiden  toiminnan selvittäminen (esim. verkkokauppa) 

 n Prosentti 

Kyllä, miten? 54 70,1% 

Ei 23 29,9% 



 
 

Kyllä, mi-
ten? 

Facebook 

Kyllä, mi-
ten? 

Omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla tullut vastaan esim. face-
bookissa toimintaa, jota ei ole ilmoitettu mutta kuuluisi valvon-
nan piiriin esim. pitopalvelu tai kakkujen valmistus kotona. 

Kyllä, mi-
ten? 

Yksiköllämme on yhteinen instagram tili, jonne postataan ajan-
kohtaisista aiheista olevia, lyhyitä "tietoiskuja" 

Kyllä, mi-
ten? 

Whatsappia tiedonvaihtoon. 

Kyllä, mi-
ten? 

Käynyt puhelimella katsomassa Facebook sivustoja 

Kyllä, mi-
ten? 

Whatsappia, sitä kautta toimijat ovat lähettäneet mm. valokuvia 
tehdyistä korjauksista / parannuksista 

Kyllä, mi-
ten? 

Lähinnä etsimällä tietoa valvontakohteista. 

Kyllä, mi-
ten? 

facebook, whatsapp 

Kyllä, mi-
ten? 

facebookkia 

Kyllä, mi-
ten? 

Facebook 

Kyllä, mi-
ten? 

Jaettu somen kautta esim. tietoa elintarvikkeiden takaisinve-
doista 

Kyllä, mi-
ten? 

facebookin sivut 

Kyllä, mi-
ten? 

Yksi henkilö on Facebook-vastaava, joka koordinoi ajankohtai-
sia tms. päivityksiä työhömme liittyen. 

Kyllä, mi-
ten? 

Tietojen hankintaa toimijoista, toiminnoista, tuotteista, markki-
noinnista, toimnta-alueesta, toimintatavosita. Valvontayksikön 
ajankohtaisista asioista tiedottaminen. 

Kyllä, mi-
ten? 

toimialalla on Facebook ja Twitter tiedottamiseen 

Kyllä, mi-
ten? 

Etsinyt tietoa Facebookista ilman tunnuksia. 

Kyllä, mi-
ten? 

Katsomme asiakkaiden eli toimijoiden Facebook -sivuilta mm. 
markkinointiin liittyviä asioita, aukioloaikoja, jne. 

Kyllä, mi-
ten? 

Luulen, että ovat, mutta en tiedä, koska asiasta ei ole keskus-
teltu. 

Kyllä, mi-
ten? 

katsonut facesta kohteiden tietoja 

Kyllä, mi-
ten? 

Yritysten tuotetietojen ja markkinointiväitteiden valvonnassa on 
tarkastettu toimijan facebook-sivuja. 

Kyllä, mi-
ten? 

face, instagram esim markkinoinnin valvonnassa katsottu toimi-
joiden sivuja 

Kyllä, mi-
ten? 

Kyllä, petosselvityksissä 

Kyllä, mi-
ten? 

Katsomalla tarkastettavien kohteiden Facebook sivuja 

Kyllä, mi-
ten? 

Päivitykset kuntayhtymän Facebook-sivuille 

Kyllä, mi-
ten? 

kriisiviestintä 



 
 

Kyllä, mi-
ten? 

Ei ihan tarkkaa tietoa 

Kyllä, mi-
ten? 

whatsapp-videopuhelu 

Kyllä, mi-
ten? 

Facebook 

Kyllä, mi-
ten? 

Olemme toimialan Facebook päivityksiin saaneet omia valvon-
tatietoiskuja 

Kyllä, mi-
ten? 

facebook 

Kyllä, mi-
ten? 

valvottu facebook-markkinointia 

Kyllä, mi-
ten? 

facebookia 

Kyllä, mi-
ten? 

Toimijoiden Facebook-sivuja tarkastamalla, Facebookin ryh-
missä esim. avoin puskaradio voi tulla valvontaan liittyviä asi-
oita myös. 

Kyllä, mi-
ten? 

tutkinut valvontakohteen sosiaalisen median tilejä 

Kyllä, mi-
ten? 

tietoja katsomalla, kuvia välitetty esim. watsapp 

Kyllä, mi-
ten? 

Tiedottaminen valvontayksikön fb-sivuilla. whatsapp tarkasta-
jien kesken kommunikoidessa. 

Kyllä, mi-
ten? 

olettaisin että samalla tavalla. 

Kyllä, mi-
ten? 

ainakin katsonut yritysten tietoja facebookista 

Kyllä, mi-
ten? 

Tiedotus facebook, virtuaalitarkastukset 

Kyllä, mi-
ten? 

Tiedon etsimistä varten. Ymmärtääkseni joillakin tarkastajilla on 
lisäksi sosiaalisen median kanavia, joilla informoidaan valvonta-
työstä ja ajankohtaisista elintarvikevalvonnan aiheista.. 

Kyllä, mi-
ten? 

kohteiden insta, FB sivujen seuranta, REKO-ruokapiirit ym 
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6. Millaisia hyviä tai huonoja kokemuksia sosiaalisen median 
tai mobiilisovellusten käytöstä toimijoiden neuvonnassa ja oh-
jauksessa sinulla on? 
Vastaajien määrä: 53 

Vastaukset 

Somen kautta on helppo jakaa tietoa eteenpäin, niin toimijoille kuin muillekin 
tahoille, jotka seuraavat tilejä. Yleensä tieto on peräisin joko valvontayksi-
kön tai esim. keskusviraston sometililtä, josta sitä jaetaan eteenpäin. Usein 
hyödynnän tiedon jakamisessa myös omaa someprofiiliani ja yhteysverkos-
toani. Toimijoita on myös helppo seurata somen kautta, usein ensitieto uu-
sista ideoista ja innovaatioista tulee someen, ja jos niissä havaitsee jotain 
mihin on tarve puuttua, voi toimijaan ottaa heti yhteyttä ja asia korjaantuu 
nopeasti. Muuten tieto asiasta voisi tulla eteen vasta seuraavalla tarkastuk-
sella. 

Neuvonta jää kevyeksi jos kyseessä ei ole kunnan tarjoama palvelu, jolla on 
jonkinlainen virallinen status. Pelkkä verkossa käytävä keskustelu ei mi-
nusta ole toimijoiden neuvontaa vaan verkossa käytävää keskustelua. 
Jonka tarkoitusperät voivat vaihdella. 

Meidän ympäristötoimen alueella ei olla oikeastaan käytetty neuvonnassa ja 
ohjeistuksessa muita sosiaalisen median kanavia kuin Facebookkia. Ympä-
ristötoimen Facebook-sivusto ei tavoita kaikkia toimijoita, mutta kuitenkin 
osan. Tämän vuoksi olemme lähettäneet tärkeimmät tiedotettavat asiat yh-
teissähköpostina toimijoille. Lisäksi tiedotteet on jaettu myös ympäristötoi-
men kotisivuilla. Kaikilla toimijoilla ei välttämättä kuitenkaan ole sähköposti-
osoitetta. Joten osa neuvonnasta on lähetetty postitse. 
 
Kaikilla toimijoilla on puhelinnumero, mutta osaavatko kaikki toimijat käyttää 
mobiilisovelluksia, jotta neuvonta olisi toimijoita kohtaan tasapuolista. Muu-
ten mobiilisovellukset voisivat toimia erinomaisesti neuvonnassa ja ohjauk-
sessa. Elintarvikevalvontaa koskien uusia neuvottavia asioita tulee melko 
usein, joten olisi hyvä jos neuvonnan/ohjeistuksen voisi tehdä nopeasti mo-
biilisovelluksen avulla ja tavoitettaisiin kaikki tarvittavat toimijat. Mobiilisovel-
luksessa ei ehkä tarvitsisi ihan niin tarkkaan miettiä tekstin sisällön raken-
netta yms. mitä neuvontasähköpostia laatiessa on pitänyt tehdä ja voisi 
esim. linkata toimijoille nettilinkin ja kertoa lyhyesti että Ruokavirastolta on 
tänään ilmestynyt uusi ohjeistus koskien XXX ja tämä ohjeistus löytyy tämän 
linkin takaa. 

Whatsapp on kätevä. Kuvien lähetystä ym. Vesityökortti, hygieniapassi, kir-
janpidon toimittaminen tarkastettavaksi, kuva korjatusta kohteesta ym. 

ei kokemusta 

Facebookissa hankalaa, kun pitäisi omalla profiillla selata/kommentoida ja 
ottaa yhteyttä asiakkaisiin. Tästä syystä ei voi hyödyntää täysin. 

Whatsapp on helppo ja löytyy useimmilta. 

Käyttö on yleensäkin hankalaa, koska yksikössämme ei ole yhteisiä some-
tilejä. Oman henkilökohtaisen tilini kautta voin tarkastella toimijoita, mutta en 
halua ottaa yhteyttä heihin sen kautta. 

Sosiaalisesta mediasta voi nopeasti vilkaista, millaisia markkinointiväittämiä 
yrityksellä on. Olen lisäksi yrittänyt selvittää yhteystietoja tai onko yritys toi-
minnassa sosiaalisenmedian kautta. Ei huonoja kokemuksia. 



 
 

Asiakkaat on löytäneet omien facebook ja messinger sivujen kautta loma-
aikoina. Ehkä näkisin järkevänä, että yksiköllä olisi omat facebook sivut joi-
den kautta asiakkaat voisi olla yhteydessä. 

Whatsapilla saa lähetettyä nopeasti neuvontaan liittyviä linkkejä ja ohjeita jo 
tarkastuksen aikana. Myös kuvat liikkuu nopeammin ja kevyemmin sen 
avulla kuin sähköpostissa. Toimijat ovat pitäneet whatsapin käytöstä. 

Antavat lisätietoja yrityksestä. 
Mainonnan valvonta 
Olemme pyytäneet Facebook-tunnuksia toimistolle, mutta emme ole niitä 
saaneet. Eli emme pysty valvomaan suljettuja REKO-piirejä. 

Enpä ole varsinaisesti tehnyt toimijoiden neuvontaa kyseisten toimintojen 
kautta. Varsinainen neuvonta tehdään lähinnä sähköpostilla tai puheli-
messa. 

Esim. whatsappiin ei vastata. 

Minulla ei ole kokemusta asiasta. 

Olen käyttänyt hyvin näitä, koska olen miettinyt tätä tietoturvaa. Mutta se 
mitä olen käyttänyt, esim. kuvien lähetys, niin hyvin on toiminut. 

Pikaviestisovelluksella voisi nopeasti kommunikoida tarkastuskohteiden 
kanssa, mutta nykyisellään esimerkiksi Whatsapp-sovellus on organisaa-
tiossamme kielletty tietoturvasyistä. 
 
Jos esimerkiksi Facebook-sivuja perustettaisiin omalle ympäristöterveyden-
huollon yksikölle, niin sivua tulisi päivittää säännöllisesti ja siihen tulisi va-
rata työaikaa. 

Facebookissa voidaan estää ryhmistä tai yksityishenkilön sivut eivät näy. 
Kuvien lähettäminen WhatsAppilla on kätevää mm. valokuvat ja kuvat ilmoi-
tuksista. 

Facebook sivuilla täytyy käydä omilla henkilökohtaisilla yksityiselämän tun-
nuksilla. Tällöin ei voi ottaa esim. yhteytä toimijoihin enkä ole muissa kuin 
yksityiselämän ryhmissä eli esim. rekojen ja muiden esim. kakkuvalmistajien 
valvominen vaikeaa. 

Yllättävän vähän toimijoilta tulee kysymyksiä muutoin kuin puhelimen tai 
sähköpostin välityksellä. WhatsApp on hyödyllinen ja nopea silloin kun on 
tarve välittää kuvaa tai videota. Meillä on pienenä ongelmana se, että käy-
tössä on 020 -alkuiset numerot ja gsm-numeroa ei periaatteessa saisi antaa 
eteenpäin. 

En osaa sanoa, koska en ole käyttänyt. 

Hyviä kokemuksia: nopea ja tehokas viestintäväline 

Sosiaalisen median kautta tieto menee vain rajalliselle joukolle, mutta se on 
tehokas tapa levittää tietoa, tieto leviää todella nopeasti. 

Huonoa: Kun käyttää henkilökohtaista some-tiliä voi toimija nähdä henkilö-
kohtaisen some-tilin nimen ja sen julkiset tiedot. 
Hyvää: some-kanavissa saattaa olla sellaisia tietoja joita ei näe muulla ta-
valla. Kuten toimijan puh. numero. 

Koronan takia etätarkastuksissa on voinut hyödyntää whatsappia, sinne toi-
mijan on ollut vaivaton lähettää useita kuvia helpommin vrt. sähköposti 

En ymmärrä kysymystä? 

Emme neuvo tai ohjeista sosiaalisen median kautta. Käytämme siihen klas-
sista s-postia tai puhelinta. 



 
 

Tässä kohtaa kommenttini koskee vain Whatsapp -sovellusta. Yrittäjät ehkä 
kokevat, että sieltä saa nopeasti vastauksen, koska viestit on nopea kirjoit-
taa ja samalla saa nopeasti lisättyä kuvia. Itse koen, että ymmärrettävän ja 
viranomaishenkisen viestin laittaminen tätä kautta vaatii erityistä keskitty-
mistä, koska peukaloilla kirjoittaessa virhelyöntien määrä on hyvin todennä-
köistä. 
 
Valvontayksikössämme oleva ongelma on se, että olemme vuosia toivoneet 
meille perustettavan facebook -tilin, jonka kautta voisimme valvoa faceboo-
kissa olevaa elintarvikeyritysten tiedottamista/markkinointia. Tähän en itse 
ainakaan halua uppoutua henkilökohtaisten tunnusteni kautta. Vastaavasti 
jostain syystä (en enää muista mikä) kaupungin kautta ei ole onnistunut 
tehdä tunnuksia niin, että ne olisivat esim. kaikkien meidän tarkastajiemme 
käytössä. Ja taas toisaalta kaupunki on odottanut/ehdottanut, että kaupun-
gin tietyillä yksiköillä olisi omat facebook -sivut, mikä tarkoittaisi sitä, että si-
vujen päivittämiseen esim. ajankohtaisten asioiden osalta pitäisi löytyä lisää 
aikaa jostain. 

Näistä ei ole kokemusta. Valvonnassa hyödynnetty somea lähinnä toimijoi-
den valvonnassa, esim. markkinointi Facebookissa 

Olen tehnyt kaksi tarkastusta whatsapp-videopuhelun avulla kotitoimijoille. 
Hyvä kokemus oli, että tarkastukset saatiin tehtyä ja asiakkaat vaikuttivat 
motivoituneilta. Aikaa kului vähemmän, kun matkat jäivät pois. Huonoa oli, 
että kokonaisnäkymys esim. tiloista jäi puutteelliseksi. 
 
Toimijoiden face-tilejä tarkastan käyttäen omaa henkilökohtaista face-tiliäni. 
Sillä pääsee katsomaan julkisia postauksia. Välillä koen epämukavana sen, 
että kuljen siellä sun täällä omalla profiilillani. 

En ole käyttänyt sosiaalista mediaa toimijoiden neuvontaan tai ohjeistuk-
seen, vain tietojen etsimiseen. 

Hyviä kokemuksia on ollut se, että yrityksen toimintaa on voinut tarkastaa 
laajemmin ja siten ohjeistaa epäkohdista. Huonoja kokemuksia on ollut 
erään toimijan kilpailjoista toimittamat facebook-linkit, joista ei selvinnyt toi-
mintapaikkakunta. Oli aikaavievää selvittää ja välittää tietoja muihin kuntiin. 
Joidenkin kilpailijoiden facebook-sivut olivat venäjänkieliset. 

Facebookissa rajallinen seuraajamäärä. 
Sosiaalinen media on kuitenkin nopea kanava käyttää. 

Siranhaltian on hiukan vaikea löytää oikeaa tulokulmaa sosiaaliseen medi-
aan. Meillä Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen pelastuslaitos on alkanut tuo-
maan toimintaansa tosi kivasti esille ja myös Lahden kaupungin pysäköinti-
valvonta teki avauksia someen. On olut lahduttavaa huomata, kuinka tällai-
set avaukset vaikuttavat asiakkaisiin siten, että he ymmärtävät paremmin 
tehtävää työtä. Toivoisi, että myös meidän toimialalla olisi näkyvyyttä enem-
män kanavissa, mutta aika monesti se vaatii suunnitelmallisuutta paljon 
sekä resurssia ko. asian ammattimaiseen haltuunottoon, ettei tulos ole se-
laista kotikutoista tekemistä. 

Joissakin kohteissa tieto löytyy ainoastaan sosiaalisesta mediasta ja tiedot 
päivittyvät säännöllisesti. 

nopea viestintä 
tieto leviää nopeasti; myös väärä tieto 

Ei voi omalla sometunnuksella mennä tekemään valvontaa, mutta saako 
esim. facebookiin luoda ns. valeprofiilia? 

Ei ole tietoa, lukevatko toimijat valvontayksikön Facebook-päivityksiä. Face-
book-päivityksiä tehdään harvoin. Tiedotteet ovat yleensä nettisivuilla. 



 
 

Toimijoiden sosiaalista mediaa hyödynnetään valvontayksikössä katsomalla 
lähinnä toimijoiden verkko- ja facebook-sivuilta viimeisimmät kuulumiset/in-
novaatiot ja aukioloajat. Varsinaista viestinvaihtoa emme käy sosiaalisten 
medioiden tai mobiilisovellusten kautta. 

IT -  turvallisuutta? 
- aika vastata jos tulee pitkää epäaiheelista keskustelua 

Olen lähinnä pyytänyt toimijoita lähettämään kuvia esim asiakirjoista, näp-
pärämpää kuin sähköpostit. 

Sosiaalista mediaa voi käyttää, kun haluaa selvittää millaista toimintaa yri-
tyksellä oikeasti on. 
 
Neuvonnassa olen käyttänyt läppäriä, puhelinta ja face to face -ohjausta. 

Sosiaalisesta mediasta saa paljon tietoa toimijoista, mutta kun joutuu käyttä-
mään henkilökohtaista tiliä niin ei halua "tykätä" tai "seurata" toimijoita. En 
halua toimijoita sosiaalisessa mediassa kavereikseni... 

Ei kokemuksia 

Sosiaalinen media ja mobiilisovellukset ovat kehittyvä osa valvontatyötä ja 
tulevat varmasti tulevaisuudessa olemaan suuremmassa roolissa. Tällä het-
kellä niitä ei vielä suuresti hyödynnetä. 

Facebookista olen lähinnä katsonut toimijan sivuja, mainontaa ym. Asioita, 
joita tarkastetaan Oivassa. 

ei ole ohjeistettu sosiaalisessa mediassa, vain ongittu sieltä tietoja ja otettu 
yhteyttä esim. puhelimitse tai s-postitse. 

Lähinnä näkyvyyden saaminen on haastavaa. Sosiaalisessa mediassa tulisi 
toimia hyvin aktiivisesti. 

toimii 

Sosiaalinen media on halpa, helppo ja nopea tapa levittää informaatiota. 
Esim. viime vuonna kaupunki pyynnöstäni laittoi sinilevätiedotteen face-
book-sivuilleen. 

Huonoa on ollut se, kun asiakkaat levittävät tietoa somessa esim. häiriöti-
lanteessa. Emme ehtineet edes omaa ohjeistusta laittaa vielä eteenpäin, 
kun somessa jo asiakas ilmoitti tarkastajan puhelinnumeron, johon voi ottaa 
yhteyttä. Sittenpä sitä istuttiin puhelimessa koko päivä. 

Pääosin hyviä kokemuksia. Toimijat pystivät jopa tuottamaan editoitua vi-
deomateriaalia whatsappin kautta. 

Voi puuttua mm.virheelliseen mainontaan tai uusiin toimijoihin 
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7. Valitse seuraavista ne, joista olet samaa mieltä. 
Vastaajien määrä: 78, valittujen vastausten lukumäärä: 280 

 
 

 n 
Pro-

sentti 

Neuvonnalle ja ohjaukselle on selvästi tarvetta 70 89,7% 

Toimijoita pitäisi voida neuvoa ja ohjeistaa nykyistä enem-
män 

49 62,8% 

Neuvonnalle ja ohjaukselle on riittävästi aikaa tarkastusten 
yhteydessä 

26 33,3% 

Neuvontaa ja ohjausta pitäisi voida tehdä myös keskitetysti 
usealle toimijalle yhtaikaa 

64 82,1% 

Neuvonnan ja ohjauksen lisääminen vaikuttaisi positiivisesti 
Oiva-arvosanoihin 

70 89,7% 

Neuvonnan ja ohjauksen lisäämisellä ei ole merkitystä 1 1,3% 
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8. Seuraavassa on lueteltu älypuhelimella käytettäviä sovel-
luksia, joista osassa on myös ryhmätoimintoja. Kuvittele 
ryhmä, jossa jäseninä olisi oman valvontayksikön valvojia ja 
alueen ravintoloiden ja kahviloiden edustajia. Sovelluksessa 
olisi mahdollista sekä lähettää yksityisviestejä valvojan ja ra-
vintolan edustajan kesken sekä osallistua keskusteluun ryh-
mässä. Mikä vaihtoehdoista on mielestäsi toimivin tähän tar-
koitukseen? 
Vastaajien määrä: 73 

 
 

 n 
Pro-

sentti 

Facebook-ryhmä 13 17,8% 

Whatsapp-ryhmä 15 20,6% 

Puhelimeen ladattava erillinen, ilmainen sovellus (sisältää 
ryhmäkeskustelumahdollisuuden) 

20 27,4% 

Verkkosivu, jossa chat-toiminto (ei ryhmäkeskustelumahdolli-
suutta, edellyttää päivystysluonteista läsnäoloa) 

12 16,4% 

Muu, mikä? 13 17,8% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vas-
taus-
vaihto-
ehdot 

Teksti 

Muu, 
mikä? 

en osaa sanoa 

Muu, 
mikä? 

Microsoft Teams 

Muu, 
mikä? 

asiakkaat osaa olla suoraan yhteydessä tarvittaessa 

Muu, 
mikä? 

instagram 

Muu, 
mikä? 

VATIin kehitettävä lisätoiminta, siellä ovat ajantasaiset yhteystie-
dot valmiina.  Jos liikaa sovelluksia niin yhteystietojen ylläpitämi-
nen on liian vaivalloista. Mielestäni sähköposti ja puhelin ovat jo 
riittävät kanavat tiedottamiseen, paitsi jos esim whatsappiin tulee 
yhteystiedot automaattisesti esim.VATIn kautta. 

Muu, 
mikä? 

teams 

Muu, 
mikä? 

Ei riitä resurssit palvelemaan asiakkaita ko tavalla. 

Muu, 
mikä? 

Teams-sovellutuksen keskustelu ja tiedon jakomahdollisuus 

Muu, 
mikä? 

sähköposti, livestream infotilaisuudet 

Muu, 
mikä? 

Q&A tyyppiset valmiit vastaukset robottichattinä toimijoiden ylei-
simpiin kysymyksiin. henkilökohtainen keskusteluchat erikseen 

Muu, 
mikä? 

Mahdollisimman tietoturvallinen sovellus/alusta. 

Muu, 
mikä? 

Appi joka testaa toimijan osaamista ennen toiminnan aloittamista 
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9. Olisitko itse valmis käyttämään jotakin sähköistä kanavaa, 
esim. sosiaalista mediaa tai mobiilisovellusta työssäsi toimi-
joiden neuvontaan ja ohjaukseen. Valitse seuraavista ne, joita 
voisit ajatella käyttäväsi työprofiililla tai -puhelinnumerolla. 
Vastaajien määrä: 67, valittujen vastausten lukumäärä: 157 

 
 

 n 
Pro-

sentti 

Facebook-ryhmä 29 43,3% 

Whatsapp-ryhmä 40 59,7% 

Puhelimeen ladattava erillinen sovellus 42 62,7% 

Verkkosivu, jossa chat-toiminto (edellyttää päivystysluon-
teista läsnäoloa) 

32 47,8% 

Joku muu, mikä? 14 20,9% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastaus-
vaihtoeh-
dot 

Teksti 

Joku muu, 
mikä? 

Tietokonesovellus olisi näppärämpi käyttää kuin puhelinsovel-
lus. 

Joku muu, 
mikä? 

mikä vaan käyttöön soveltuva menetelmä tai väline 

Joku muu, 
mikä? 

valvonnan yhteisessä käytössä oleva väline 

Joku muu, 
mikä? 

Instagram 

Joku muu, 
mikä? 

Jos liian monta yhteydenpitokanavaa, muistetaanko kaikkiin 
viesteihin vastata. Kuka valvoo kaikkien kanavien viestejä ja 
niihin vastaamista? Varmistus 

Joku muu, 
mikä? 

teams 

Joku muu, 
mikä? 

En ole 

Joku muu, 
mikä? 

Teams keskustelu ryhmät ja tiedostokansio lomakkeille ja oh-
jausasiakirjoille 

Joku muu, 
mikä? 

livestream infotilaisuudet esim teamsilla 

Joku muu, 
mikä? 

Sähköposti ja puhelin toimivat varsin hyvin yhteydenottoka-
navina 

Joku muu, 
mikä? 

En olisi valmis. 

Joku muu, 
mikä? 

En mitään, tarkastaja ohjaa käynnillä. Kaupalliset some-apit 
eivät ole tietoturvallisia 

Joku muu, 
mikä? 

Twitter, LinkedIn 

Joku muu, 
mikä? 

teams 
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10. Onko joku seuraavista ehdottomasti sellainen, jota et halu-
aisi käyttää työssäsi toimijoiden neuvontaan ja ohjaukseen? 
Valitse ne, joita et käyttäisi työprofiililla tai -puhelinnumerolla. 
Vastaajien määrä: 51, valittujen vastausten lukumäärä: 85 

 
 

 n 
Pro-

sentti 

Facebook-ryhmä 27 52,9% 

Whatsapp-ryhmä 24 47,1% 

Puhelimeen ladattava erillinen sovellus 11 21,6% 

Verkkosivu, jossa chat-toiminto (edellyttää päivystysluon-
teista läsnäoloa) 

22 43,1% 

Joku muu, mikä? 1 2% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu, mikä? Facebook on vanhanaikainen, eikä ole kaikilla 
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11. Mitä muita tapoja neuvoa ja ohjata toimijoita kunnan elin-
tarvikevalvonnan olisi mielestäsi hyvä tulevaisuudessa käyt-
tää? Voit valita useita. 
Vastaajien määrä: 78, valittujen vastausten lukumäärä: 265 

 
 n Prosentti 

Verkkosivut 67 85,9% 

Videot verkkosivuille tai esim. YouTubeen 30 38,5% 

Sähköiset uutiskirjeet tai tiedotteet 66 84,6% 

Pelit ja kilpailut 6 7,7% 

Lehtiartikkelit 25 32,1% 

Painetut esitteet 12 15,4% 

Tupaillat ja luennot 10 12,8% 

Tupaillat ja luennot Teamsissa tms. sähköisellä alustalla 41 52,6% 

Muuta, mitä? 8 10,3% 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastaus-
vaihtoeh-
dot 

Teksti 

Muuta, 
mitä? 

ilppa.fi sivuilla voisi olla neuvontapalsta tai UKK-sivu 

Muuta, 
mitä? 

sellaiset alustat joita 20-35 vuotiaat käyttävät, sekä pari perin-
teistä alustaa, kuten kunnan verkkosivut ja isot lehdet 

Muuta, 
mitä? 

ammattilehtiin kohdennetut artikkelit 

Muuta, 
mitä? 

Matalan kynnyksen anonyymipalvelu, jossa toimija ei halua 
nimellisesti esittäytyä. 

Muuta, 
mitä? 

yleisötapahtumiin osallistuminen, yrittäjäneuvontatilaisuuksiin 
osallistuminen, muiden järjestämien  toimijakoulutusten yh-
teydessä luentojen pitäminen 

Muuta, 
mitä? 

Ollaan toteutettu koulutuksia Teams-työkalulla ammattikeittiö-
ryhmälle Lahdessa. Hyviä kokemuksia. Viimeksi läsnä 72 
osallistujaa 

Muuta, 
mitä? 

Korostaa toimijoille sitä, että meihin voi ottaa yhteyttä mata-
lalla kynnyksellä. 

Muuta, 
mitä? 

Lainsäädäntöä tulisi kehittää niin ettei toimija voi aloittaa en-
nen hyväksyttyä testiä 

 
 
12. Kuvittele, että neuvontaa ja ohjausta varten on luotu sul-
jettu sosiaalisen median ryhmä tai erillinen mobiilisovellus 
valvojien ja toimijoiden käyttöön. Valitse seuraavista ne, joihin 
olisit itse valmis osallistumaan. 
Vastaajien määrä: 76, valittujen vastausten lukumäärä: 167 
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 n 
Pro-

sentti 

Sisällön tuottaminen (tietoiskut, postaukset) 47 61,8% 

Toimijoiden kysymyksiin vastaaminen valvoja/toimija yksityi-
sesti 

69 90,8% 

Keskusteluun osallistuminen ryhmässä niin, että keskustelun 
näkevät kaikki ryhmään kuuluvat valvojat ja toimijat 

51 67,1% 

 
13. Kuvittele edellä mainittu ryhmä tai sovellus. Miten neu-
vonta olisi mielestäsi järjestettävä ryhmässä/sovelluksessa? 
Vastaajien määrä: 79 

 
 

 n 
Pro-

sentti 

Neuvonta olisi keskitettävä muutamalle valvojalle per valvon-
tayksikkö 

20 25,3% 

Kaikkien valvojien olisi neuvottava kaikkia toimijoita (työ jaet-
tava tasaisesti kaikille valvojille) 

16 20,3% 

Kunkin valvojan olisi neuvottava pääsääntöisesti niitä toimi-
joita, joille tekee tarkastuksia 

35 44,3% 

Jotenkin muuten, miten? 8 10,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Liite 2/25 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vas-
taus-
vaihto-
ehdot 

Teksti 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

Neuvonta niillä tarkastajilla, jotka tekevät tarkastuksia kyseisen 
toimintatyypin kohteisiin. 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

joustavasti kaikilla tavoilla 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

Ryhmällä olisi muutama "pääkäyttäjä", jotka huolehtivat siitä, että 
viestintä on suunniteltua. Päivittäiseen neuvontaan ja ohjauk-
seen osallistuisivat kaikki kohderyhmien valvojat tasapuolisesti. 
Jos kysymykset ovat hyvin spesifeja ja koskevat esimerkiksi tie-
tyn ravintolan tiloja, voisi neuvoja antaa kyseisen kohteen val-
voja, joka tuntee tilat ja toiminnan. 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

Ei riitä resurssit 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

Työkierrossa, niin että kaikki osallistuvat jossakin vaiheessa 
vuotta/valvontasuunnitelman kautta 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

Neuvonta olisi hyvä olla vapaaehtoista. Tiedän, ettei kaikki suos-
tuisi käyttämään esim. Facebookkia. 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

Tästä varmasti löytyy erilaisia näkemyksiä eri työntekijöiden kes-
ken. Itse lähtisin ensin keskustelemaan vapaaehtoisuuden kautta 
ja mahdollisesti valvoja/toimijakohtaisesti -> meillä ei ole tällä 
sektorilla jaettu kohteita tarkastajille vaan vaihtelee vuosittain 

Jotenkin 
muuten, 
miten? 

Ehkä pääsääntöisesti jaettava kaikille, mutta jos joku ei ehdotto-
masti halua osallistua, niin olisi mahdollisuus kieltäytyäkin. 
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14. Tässä on lueteltu erilaisia tapoja, joilla neuvontaa voidaan 
sähköisesti toteuttaa. Millä tavalla neuvontaa pitäisi mielestäsi 
toteuttaa? Voit valita useita. 
Vastaajien määrä: 79, valittujen vastausten lukumäärä: 364 
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 n 
Pro-

sentti 

Tietoiskut, joissa kuva ja teksti 62 78,5% 

Tietoiskut videoina 31 39,2% 

Tietoiskut teksteinä 38 48,1% 

Live-luennot 29 36,7% 

Tallennetut luennot 36 45,6% 

Keskustelut viestein ryhmän kesken 34 43% 

Keskustelut livenä ryhmän kesken (esim. Teams) 34 43% 

Keskustelut viestein valvoja/toimija yksityisesti 54 68,4% 

Keskustelut livenä valvoja/toimija yksityisesti (esim. Teams, 
videopuhelu) 

43 54,4% 

Muuten, miten? 3 3,8% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoeh-
dot 

Teksti 

Muuten, miten? 
ryhmäsähköposteina valvontakohteille ajankohtaisista 
asioista 

Muuten, miten? Ruokaviraston neuvonta-appi koko maan kattavasti 

Muuten, miten? Tiedon jakaminen facebookissa tai vastaavassa. 
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15. Mitkä aiheet ovat valvojan näkökulmasta sellaisia, joista 
neuvontaa ja ohjausta tarvitaan eniten? Voit valita useita. 
Vastaajien määrä: 79, valittujen vastausten lukumäärä: 748 
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 n 
Pro-

sentti 

Lainsäädäntö 47 59,5% 

Ajankohtaiset asiat ja alan uutiset 59 74,7% 

Oiva-tarkastusten sisältö ja Oiva-arvosanat yleensä 21 26,6% 

Huoneistoille asetetut vaatimukset (vesipisteiden määrä, 
WC:t jne) 

45 57% 

Tilojen ja laitteiden kunto ja puhtaus 21 26,6% 

Omavalvonta ja kirjaukset 47 59,5% 

Käsienpesu ja käsineiden käyttö, työvaatteet 15 19% 

Siivousmenetelmät ja -välineet, siivouskomero 27 34,2% 

Elintarvikkeiden säilytys (olosuhteet, lämpötilat, säilytysajat) 25 31,6% 

Elintarvikkeiden jäähdytys ja uudelleen kuumennus 46 58,2% 

Elintarvikkeiden erillään pitäminen ja ristikontaminaatio 18 22,8% 

Allergiaa aiheuttavat aineet 29 36,7% 

Elintarvikkeista on annettavat tiedot, pakkausmerkinnät, 59 74,7% 

Elintarvikkeiden mainonta ja markkinointi (mitä tietoa saa an-
taa pakollisten lisäksi) 

44 55,7% 

Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kuljetus 5 6,3% 

Elintarvikkeiden jäljitettävyys (elintarvikkeesta on asiakirjat) 29 36,7% 

Näytteenotto 34 43% 

Jätehuolto 3 3,8% 

Työntekijöiden terveystarkastukset 27 34,2% 

Hygieniapassi 7 8,9% 

Kuvalliset esimerkit hyvästä/huonosta yksityiskohdasta (ku-
vattuna siten, että kohdetta ei voi kuvasta tunnistaa) 

21 26,6% 

Hyvä ravitsemus, terveellinen ruoka (miten voi parantaa) 5 6,3% 

Kestävä kehitys, ympäristöystävällisyys ja eettisyys (esim. 
elintarvikevalintojen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon) 

7 8,9% 

Ruokahävikki 3 3,8% 

Miten voi osallistua ruoka-aputoimintaan 12 15,2% 

Verkkokauppa, etämyynti 38 48,1% 

Ulkomyynti 28 35,4% 

Valvontamaksut (vuosittainen valvontamaksu ja tarkastus-
maksu) 

14 17,7% 

Seuraamusmaksu 9 11,4% 

Muu, mikä? 3 3,8% 
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16. Pitäisikö edellä kuvaillussa ryhmässä tai sovelluksessa 
olla mielestäsi käytettävissä hakutoiminto, jolla aikaisemmat, 
samaan aiheeseen liittyvät kysymykset, vastaukset ja keskus-
telut löytyisivät helposti? 
Vastaajien määrä: 79 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä, hakutoiminto on tärkeä 71 89,9% 

Ei merkitystä / en osaa sanoa 7 8,8% 

Hakutoiminto ei ole tarpeellinen 1 1,3% 

 
17. Saako sinua tarvittaessa haastatella lisätietojen saa-
miseksi puhelimitse tai Teams-yhteydellä? 
Vastaajien määrä: 74 
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 n Prosentti 

Kyllä. Jätä nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. 10 13,5% 

Ei 64 86,5% 

 
Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset: Nimet ja yhteystiedot poistettu 

 
18. Ehdota ryhmälle / sovellukselle nimeä! 
Vastaajien määrä: 20 

Vastaukset 

ETOVA, ElintarvikeTurvallisuus Osaajat ja VAlvonta 

Xxx kaupungin elintarvikevalvojat, Oiva-ryhmä, Oivallisia ohjeita ravintoloille 

Turvallinen elintarvike kaikkien yhteinen asia. 

Oiva-apuri 

Joku Oivaan liittyvä, jos koskee vain elintarvikevalvontaa. 

Oivahelppi 

ELINE 

Opastusta elintarvikealan toimijalle 

?? 

Infoareena 

Terveystarkastajat Elintarvikehuoneistoissa 

Jelppi 

Terppa 

Tutors, Oivallista 

Foodle olikin jo varattu, jotain sinnepäin. 

Oiva-info 

Elintarvikeneuvonta 

HygiFood 

Elvi elintarvikeneuvonta 

Jorma=Jutellaa Oivasta Ravintoloiden lainsäädännösta ja Muista Asiaoista 
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19. Muita ideoita ja ajatuksia aiheesta ja/tai terveisiä tutkimuk-
sen tekijälle 
Vastaajien määrä: 31 

Vastaukset 

Puhelinsovelluksesta tulee sellainen mielikuva, että vastausta odotetaan no-
peasti, eikä neuvontakanava mielestäni tulisi olla päivystysluontoinen asi-
ointikanava. Kirjoittaminen on lisäksi hitaampaa kuin koneella, ja asiat saat-
tavat usein olla sellaisia, että ne vaativat perusteluita eli melko paljon kirjoit-
tamista. 

Hyviä ajatuksia! Korona-aika on lisännyt entisestään sekä ohjauksen ja neu-
vonnan tarvetta, että toimijoiden ja valvojien kykyä hyödyntää etäyhteyksiä 
ja somea. Tästä olisi nyt hyvä ottaa kaikki hyöty irti, ja siirtää ohjausta ja 
neuvontaa nettiin, laajemminkin hyödynnettäväksi. Tietoiskut ja somepos-
taukset, jotka tavoittavat laajan joukon toimijoita helpottavat valvojien työtä, 
samoin erilaiset tiedotteet suoraan toimijoille. 

Neuvonnassa pitäsi myös ajatella valtakunnallinen - paikallinen taso. Ketju-
jen neuvonta valtakunnallisella tasolla ja yleisneuvonta. Yksityiskohdat ja 
paikalliset toimijat paikallisella tasolla / kohteen valvoja. Sekä moderointi si-
ten, että tallennetut vanhat keskustelut poistetaan kun eivät enää ole ajanta-
saiset (lainsäädäntö muuttunut). 

Suhtaudun epäilevästi ajatukseen yhteisestä sovelluksesta. Yrittäjien saami-
nen ryhmään ja osallistaminen toimintaan olisi varmasti hyvin vaikeaa. 
Tiedostavat toimijat osallistusivat mutta he tietävät asiat muutenkin, ne jotka 
ohjeita tarvitsisivat tuskin osallistuisivat ryhmän/sovelluksen käyttöön. 
 
Ajatuksena tällainen sovellus on toki kaunis. 

Riippuu kohteesta, mistä ohjeistusta tarvitaan.  
Voisiko laajennusmahdollisuus olla Ruokavirastoon, jolloin valtakunnallinen 
käyttö sovelluksella? 

Ihan kiva idea, muttei ole resurssia valvoa chattityyppistä ainakaan. Face-
book on jo vanhan aikainen, eikä sitä ole kaikilla. 

Erillinen sovellus tai ryhmä saattaa olla erittäin työläs varsinkin pienessä 
valvontayksikössä. En tiedä miten resurssit riittävät, jos sovellus/ ryhmä olisi 
erittäin suosittu. Vaarana, että moniin kysymyksiin jäisi vastaamatta. Joku 
yhteinen "tietopankki" on kuitenkin hyvä idea ja neuvontaa ja ohjausta olisi 
hyvä pystyä lisäämään myös tarkastusten ulkopuolella. Kenties voisi olla 
koulutuspäiviä samalla tyylillä kuin Ruokavirasto toteuttaa, eli esim. team-
sillä ja aina jokin tietty painopiste.  
Miten kielimuuri? Monesti vieraskieliset toimijat kaipaisivat neuvontaa eniten 
eikä silloin neuvonnan kieli voi olla suomi. 

Ylipäänsä kaikki tietoisuutta lisäävä sometus olisi hyvä. Sellaista ei-niin-va-
kavaa tiedotusta lisää: Helsinki kymppi on hyvä twitterissä; Vantaalla on las-
tensuojelun työntekijä Venla Abney, joka kertoilee työstään instassa. Miksei 
tiktokkiinkin voisi laittaa videoita aina yksi pieni aihepiiri kerrallaan. Tärkeintä 
on, että tieto tulee kevyissä paketeissa. Ketään väheksymättä: jaksaako 
monikaan pizzerian pitäjä lukea ja aidosti sisäistää esim. puista näytteenot-
tosuunnitelmaohjeetta. 

En ole yhtään vakuuttunut että on hyvä luoda ryhmää, jossa toimija voivat 
haukkua valvontaa ja ihmetellä miksi jossain paikassa on vaadittu jotain ja 
toisessa ei. Valvonta caset ovat niin yksilöllisiä että niissä joudutaan aina 



 
 

käyttämään harkintaa ja joku ei välttämättä tarvitse niin paljon esim. vesipis-
teitä kuin joku toinen. Valvojat voisivat toki jakaa tietoa, mutta keskustelut 
olisivat valvojan ja kohteen välisiä. 

Tärkeä kehittämisen aihe! Hienoa että Vantaalla on herätty tähän. Meillä 
pienessä yksikössä resurssit ovat todella rajalliset ja (viestintä)taitokin aika 
vähäistä. 

Detta är en bra idé. Det skulle vara bra att företagarna kunde söka på ofta 
frågade frågor, eftersom alla är från samma område kanske liknande frågor 
skulle komma upp för flera olika företagare.  
En facebook grupp känns enligt mig inte som en bra lösning då facebook 
grupper, för mig, ofta känns som ett ställe där saker som diskuteras ofta inte 
håller en professionell nivå. 

?? 

Osaan kysymyksistä olisi ollut hyvä olla vapaa tekstikenttä, johon asiaa olisi 
voinut selventää. Esim. jotkut kohteet tuntuvat olevan sellaisia, että tekipä 
mitä tahansa neuvontaa, ei asioita tunnuta ymmärrettävän. Osaaminen 
vaihtelee ihan kohde/yrittäjäkohtaisesti. Moni näistä kohteista tekee toimin-
taa pelkän hygieniaosaamisen varassa, joten tarvetta ohjaukselle on todella 
paljon laidasta laitaan. Mutta ajatus siitä, että aiempia kysymyksiä/tietoja 
voisi hakea sovelluksesta, on mielestäni mahtava idea. Toisaalta taas sovel-
luksen käytettävyydessä voisi tulla ongelmaa siinä, että eri valvontayksi-
köillä voi olla erilaisia tulkintoja esim. milloin tilat ovat riittävät vaikka pitse-
riatoimintaan. 

Sähköisiin palveluihin panostaminen tulee korostumaan asiakaskunnan 
nuorentuessa. Asiakkaiden osallistaminen on haaste, mutta oikeilla väli-
neillä mahdollisuus kehittää koko elintarvikeketjua. 

Ensimmäinen ajatus on, että taas uusi työllistävä työtehtävä entisten lisäksi. 
Miten toimijat saataisiin mukaan? Miten kieliongelmat ratkaistaisiin? (Mu-
kaan ei kuitenkaan saataisi niitä toimijoita, joiden kanssa on kaikkein eniten 
ongelmia.) Mutta voisi toimia tiedonlähteenä niille, jotka ovat aktiivisia ja 
omaavat perustietämyksen asioista. 

Tutkimuksen aihe on osuva, sillä sähköisten sovellusten käyttö tulee lisään-
tymään entisestään. Tärkeätä on, että sovellus on helppokäyttöinen. 

Saavutettavuus huomioitava sähköisissä palveluissa ja tietoturva 

jokainen valvontayksikkö tekee todennäköisesti omia viritelmiä näiden työ-
kalujen suhteen. Parempi olisi toki, että ruokavirasto tekisi valtakunnallisen 
viestintäsuunnitelman sometyökaluihin ja ylipäätään koko ohjaukseen ja 
neuvontaan toimijoiden suntaan. Ihan elintarviketoimija tyypeittäin. Tarpeet 
esim. ammattikeittiöissä on hyvin erilaiset kuin kioskeissa tai pizzerioissa ja 
kahviloissa. Tarvittaisiin kokonaisvaltainen haltuunotto. Muuten ollaan tilan-
teessa, että eri valvontayksikkömalleja on koko suomi täynnä ja se jos mikä 
on toimijoita sekoittavaa... 

tärkeä aihe :) 

Tsemppiä! 

Huomio tietoturva. 
Toimijoilla voi olla myös ns. yrityssalaisuukia, joka tulee huomioida ryhmä-
keskusteluissa. 

Toimijoiden neuvonta on tärkeää ja sitä pitäisi olla enemmän saatavilla. Olisi 
kiva, että sen antaminen olisi mahdollisimman sujuvaa myös meille valvo-
jille. Haaste siinä on, että mikä on kevyttä neuvontaa ja milloin pitää ja on ai-
kaa neuvoa pidemmän kaavan mukaan. Toimijat luottavat siihen, että me 



 
 

kerrotaan ihan kaikki kerralla, siksi joskus pienen kysymyksenkin selvittämi-
seen ja vastaamiseen voi mennä paljon aikaa. En kannata isoja keskustelu-
ryhmiä, koska sinne voi tarvita jo ylläpitoa kun keskustelu lähtee rönsyile-
mään ja ehkä asiattomille linjoillekin. Toki usein kysytyistä kysymyksistä pi-
täisi olla joku pankki ja helppo haku tms. niitähän ne suurimmaksi osaksi on. 
Tämä helpottaisi toivottavasti myös valvojien työtä. Jos tulee kaikille kunnille 
yhteinen sovellus, siinä olisi myös hyvä mahdollisuus kuntien toiminnan/vas-
tausten yhtenäistämiseen. Tsemppiä Tarja lopputyöhön! 

Muista myös ruotsinkielisiä toimijoita 

Toivottavasti tämä ohjauskanava tehdään sellaiseksi, että alueen valvojat 
ohjaavat valvonta-alueensa toimijoita. 

Mielenkiintoinen aihe! Tsemppiä :) 

Ohjausta ja neuvontaa vähentäisi tehokkaasti toimijoiden koulutus ennen 
toiminnan alkua. Perusasiat ovat hukassa, mutta ravintolatoiminta on silti 
aloitettu. Eli lainsäädännän avulla alalle tuleville pakollinen koulutus. Hygie-
niapassi ei ole riittävä. Eikä appi auta, jos et tiedä mitä kysyä. 

Kuulostaa erittäin hyvältä idealta ja varmasti auttaa toimijoita saamaan pa-
remmin ajankohtaiset tiedot. 

Kirjallinen informaation jakaminen ei aiheuta vääriä tulkintoja siinä määrin 
kuin tarkastajien suullinen ohjeistus. Joskus on syytä olla tarkkana, että asia 
ymmärretään oikein. 

Hyvä kysely ja hyviä ajatuksia! 

Tosi mielenkiintoinen aihe! Ehdottomasti tarvitaan tulevaisuudessa lisää ka-
navia ohjeistukseen. 

Tällä hetkellä ongelma on, ettei uudet ohjeistukset tavoita toimijoita tai niitä 
ei ymmärretä meiden lähettämistä kirjeista ja kynnys kysyä neuvoa on liian 
suuri tai ohjeistusta ei katsota pakolliseksi. Mikä tulee näkymään seuraa-
vassa Oivassa. 
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KESKUSTELUJEN TUKIKYSYMYKSET 

 

VALVOJAT 

1. Mitä ajatuksia kysely herätti? Tarvitaanko tämän tyyppistä sähköistä 

neuvontakeinoa entisten lisäksi?  

 
2. Kumpi olisi mielestäsi parempi: olemassa oleva sovellus (esim. FB) vai 

kokonaan uusi, tätä varten suunniteltu sovellus? 

3. Jos vastaava uusi sovellus otettaisiin käyttöön omassa kunnassasi, 

käyttäisitkö sitä? 

4. Mieti sovellusta, jossa olisi keskusteluomaisuus toimijoiden ja tarkasta-

jien kesken viestein. Keskustelulla olisi moderaattori, eli keskustelua 

seurattaisiin ja moderoitaisiin valvonnan toimesta ja /tai julkaistavat 

kommentit tarkistettaisiin.  

a. Osallistuisitko keskusteluun? 

b. Mitä hyötyä keskusteluista voisi olla? 

c. Millainen viive kommentoinnissa voisi olla enintään? 

5. Voisiko yhteisenä tavoitteena olla ns. Oivallinen kunta X, jossa toimijat 

ja valvojat ovat samalla puolella? Päästäisiinkö neuvontaa lisäämällä 

parempiin Oiva-tuloksiin? Tulisiko yhteishenkeä? 

6. Voisiko tällainen sovellus olla valtakunnallinen? Mieti tässä myös sovel-

luksen keskusteluominaisuutta. Miten valtakunnallinen vuorovaikuttei-

nen sähköinen neuvonta onnistuisi parhaiten? 

7. Miten mielestäsi saadaan neuvonnan piiriin myös ne toimijat, jotka eivät 

esim. vastanneet kyselyyn eivätkä ole kiinnostuneita neuvonnan saami-

sesta? 

8. Mitä ajatuksia herättää neuvonnan antaminen toimijoille ravitsemuk-

sesta, kestävästä ruokataloudesta ja ruokahävikin vähentämisestä? 

9. Mitä muita ideoita tai ajatuksia? Sana on vapaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 3/2 

 

TOIMIJAT 

1. Mitä ajatuksia kysely herätti? Onko sähköiselle neuvonnalle tarvetta? 

2. Kumpi olisi parempi: olemassa oleva sovellus (esim. FB) vai kokonaan 

uusi, tätä varten suunniteltu sovellus? 

3. Jos uusi sovellus otetaan käyttöön, käyttäisitkö sitä? Sovelluksella lä-

hetettäisiin tiedotteita ja siellä voisi myös keskustella.  

4. Mieti tilannetta, että elintarvikevalvonnalta lähetetään jokin elintarvike-

turvallisuuteen liittyvä tietoisku tai tiedote. Sähköpostitiedote tulisi nor-

maaliin tapaan sähköpostiisi ja sisältäisi tekstiä, mahdollisesti kuvan 

ja/tai linkin jollekin verkkosivulle, josta saat lisätietoja. Mobiilisovelluk-

sessa tiedote tulisi puhelimesi sovellukseen niin, että sovellus ilmoittaa 

uudesta viestistä, ja tiedät heti, että asia koskee elintarvikevalvontaa. 

Tiedote olisi lyhyt ja se olisi sovelluksessa tallessa helposti myöhemmin 

löydettävänä tietyillä hakusanoilla tai tietystä kategoriasta.  

a. Kumpaa pidät parempana tapana vastaanottaa tiedotteita ter-

veystarkastajalta?  

b. Kumpi tavoittaisi toimijat paremmin ja tulisi varmemmin luetuksi?  

5. Mieti sovellusta, jossa on keskusteluominaisuus toimijoiden ja terveys-

tarkastajien kesken viestein. Keskustelulla olisi moderaattori, eli kes-

kustelua seurattaisiin ja moderoitaisiin valvonnan toimesta ja /tai jul-

kaistavat kommentit tarkistettaisiin. 

a. Osallistuisitko keskusteluun?  

b. Mitä hyötyä keskusteluista voisi olla? 

c. Pitäisikö keskustelun tapahtua nimellä vai anonyymisti? Miksi? 

6. Voisiko yhteisenä tavoitteena olla ns. Oivallinen Vantaa, jossa toimijat 

ja valvojat ovat samalla puolella? Päästäisiinkö neuvontaa lisäämällä 

parempiin Oiva-tuloksiin?  

7. Voisiko tällainen sovellus olla valtakunnallinen? Mieti tässä myös sovel-

luksen keskusteluominaisuutta. Miten valtakunnallinen vuorovaikuttei-

nen sähköinen neuvonta onnistuisi parhaiten? 

8. Miten mielestäsi saadaan myös ne toimijat lataamaan sovellus, jotka ei-

vät esim. vastanneet kyselyyn eivätkä ole kiinnostuneita neuvonnan 

saamisesta? 

9. Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan uuden sovelluksen suunnitte-

luun tai testiryhmään? 

10. Mitä muita ideoita tai ajatuksia? Sana on vapaa! 
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Toimijoiden ja valvojien muita ideoita ja ajatuksia aiheesta 

 
Toimijoiden ja valvojien vastaukset kysymykseen19: Muita ideoita ja ajatuksia 
aiheesta ja/tai terveisiä tutkimuksen tekijälle. 
 

Toimijat kommentoivat seuraavasti: 

- Hygienia-asiat teettävät toki paljon työtä, mutta ovat aika helposti kui-
tenkin opittavissa, ohjeet on hyvät ja neuvontaa ja apua saa kun osaa 
pyytää. Toisin on anniskelu asioissa, välillä olisi kysymyksiä ja ongel-
mia, mutta mistään ei saa vastauksia. Eli jos olisi vastaava palvelu an-
niskelu asioista, tai jos sen voisi liittää tähän palveluun, niin itselläni ai-
nakin olisi tarvetta. 

- Hienoa, että vuorovaikutteisuuteen viestinnässä kiinnitetään huomiota 
ja tätä halutaan kehittää / Kiitos kiinnostuksesta. 

- Toivoisin avoimempaa keskustelua ja myös yrittäjien mielipiteiden huo-
mioon ottamista paremmin. Haluaisin, että tämä kysely tuottaisi sitä, 
josta olen halunnut vuosia jo tehdä yhteistyötä eri kuntien terveystar-
kastajien kanssa. 

- Valvontaa/keskustelua ei ole tarvetta lisätä, turhia rajoituksia sekä val-
vontaa on jo aivan tarpeeksi. 

- Mitä vähemmän ravintoloiden toimintaan puututaan sen parempi. Olisi 
hyvä, että valvonta ja ohjeistus toteutetaan niin kevyesti kuin mahdol-
lista. En halua ainakaan lisää työaikaa vieviä raportointi- tai kommuni-
kaatiovaatimuksia. 

- Esim. epäillyssä ruokamyrkytystilanteessa nopea näytteenotto ja tutki-
mus raaka-aineen laadusta. Toteutettuna niin, että myös asiakas saa 
tiedon prosessista ja tuloksista. 

- It is important to find out the weakness of the restaurant owners to pro-
vide better food safety. For example, many restaurant owners does not 
have enough financial ability to keep the restaurant kitchen on a stand-
ards level. It is important to support them financially and technically as 
well. The researcher should have a question regarding this issues. 

 

Valvojat kommentoivat seuraavasti:  

- Tällä hetkellä ongelma on, ettei uudet ohjeistukset tavoita toimijoita tai 
niitä ei ymmärretä meidän lähettämistä kirjeistä ja kynnys kysyä neuvoa 
on liian suuri tai ohjeistusta ei katsota pakolliseksi. Mikä tulee näky-
mään seuraavassa Oivassa. 

- Puhelinsovelluksesta tulee sellainen mielikuva, että vastausta odote-
taan nopeasti, eikä neuvontakanava mielestäni tulisi olla päivystysluon-
toinen asiointikanava. Kirjoittaminen on lisäksi hitaampaa kuin koneella, 
ja asiat saattavat usein olla sellaisia, että ne vaativat perusteluita eli 
melko paljon kirjoittamista. 



 
 

Liite 4/2 

- Hyviä ajatuksia! Korona-aika on lisännyt entisestään sekä ohjauksen ja 
neuvonnan tarvetta, että toimijoiden ja valvojien kykyä hyödyntää 
etäyhteyksiä ja somea. Tästä olisi nyt hyvä ottaa kaikki hyöty irti, ja siir-
tää ohjausta ja neuvontaa nettiin, laajemminkin hyödynnettäväksi. Tie-
toiskut ja somepostaukset, jotka tavoittavat laajan joukon toimijoita hel-
pottavat valvojien työtä, samoin erilaiset tiedotteet suoraan toimijoille. 

- Neuvonnassa pitäisi myös ajatella valtakunnallinen - paikallinen taso. 
Ketjujen neuvonta valtakunnallisella tasolla ja yleisneuvonta. Yksityis-
kohdat ja paikalliset toimijat paikallisella tasolla / kohteen valvoja. Sekä 
moderointi siten, että tallennetut vanhat keskustelut poistetaan, kun ei-
vät enää ole ajantasaiset (lainsäädäntö muuttunut). 

- Riippuu kohteesta, mistä ohjeistusta tarvitaan. Voisiko laajennusmah-
dollisuus olla Ruokavirastoon, jolloin valtakunnallinen käyttö sovelluk-
sella? 

- Jokainen valvontayksikkö tekee todennäköisesti omia viritelmiä näiden 
työkalujen suhteen. Parempi olisi toki, että ruokavirasto tekisi valtakun-
nallisen viestintäsuunnitelman sometyökaluihin ja ylipäätään koko oh-
jaukseen ja neuvontaan toimijoiden suuntaan. Ihan elintarviketoimija 
tyypeittäin. Tarpeet esim. ammattikeittiöissä on hyvin erilaiset kuin kios-
keissa tai pizzerioissa ja kahviloissa. Tarvittaisiin kokonaisvaltainen hal-
tuunotto. Muuten ollaan tilanteessa, että eri valvontayksikkömalleja on 
koko suomi täynnä ja se jos mikä on toimijoita sekoittavaa... 

- Suhtaudun epäilevästi ajatukseen yhteisestä sovelluksesta. Yrittäjien 
saaminen ryhmään ja osallistaminen toimintaan olisi varmasti hyvin vai-
keaa. Tiedostavat toimijat osallistuisivat mutta he tietävät asiat muuten-
kin, ne, jotka ohjeita tarvitsisivat, tuskin osallistuisivat ryhmän/sovelluk-
sen käyttöön. Ajatuksena tällainen sovellus on toki kaunis. 

- Ihan kiva idea, muttei ole resurssia valvoa chattityyppistä ainakaan. Fa-
cebook on jo vanhan aikainen, eikä sitä ole kaikilla. 

- Erillinen sovellus tai ryhmä saattaa olla erittäin työläs varsinkin pie-
nessä valvontayksikössä. En tiedä miten resurssit riittävät, jos sovellus/ 
ryhmä olisi erittäin suosittu. Vaarana, että moniin kysymyksiin jäisi vas-
taamatta. Joku yhteinen "tietopankki" on kuitenkin hyvä idea ja neuvon-
taa ja ohjausta olisi hyvä pystyä lisäämään myös tarkastusten ulkopuo-
lella. Kenties voisi olla koulutuspäiviä samalla tyylillä kuin Ruokavirasto 
toteuttaa, eli esim. Teamsilla ja aina jokin tietty painopiste.  

- Miten kielimuuri? Monesti vieraskieliset toimijat kaipaisivat neuvontaa 
eniten eikä silloin neuvonnan kieli voi olla suomi. 

- Muista myös ruotsinkielisiä toimijoita. 

- Ylipäänsä kaikki tietoisuutta lisäävä sometus olisi hyvä. Sellaista ei-
niin-vakavaa tiedotusta lisää: Helsinki kymppi on hyvä Twitterissä; Van-
taalla on lastensuojelun työntekijä Venla Abney, joka kertoilee työstään 
instassa. Miksei tiktokkiinkin voisi laittaa videoita aina yksi pieni aihepiiri 
kerrallaan. Tärkeintä on, että tieto tulee kevyissä paketeissa. Ketään 
väheksymättä: jaksaako monikaan pizzerian pitäjä lukea ja aidosti si-
säistää esim. puista näytteenottosuunnitelmaohjetta. 
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- En ole yhtään vakuuttunut, että on hyvä luoda ryhmää, jossa toimija 
voivat haukkua valvontaa ja ihmetellä miksi jossain paikassa on vaa-
dittu jotain ja toisessa ei. Valvonta caset ovat niin yksilöllisiä, että niissä 
joudutaan aina käyttämään harkintaa ja joku ei välttämättä tarvitse niin 
paljon esim. vesipisteitä kuin joku toinen. Valvojat voisivat toki jakaa tie-
toa, mutta keskustelut olisivat valvojan ja kohteen välisiä. 

- Tärkeä kehittämisen aihe! Hienoa että Vantaalla on herätty tähän. 
Meillä pienessä yksikössä resurssit ovat todella rajalliset ja (vies-
tintä)taitokin aika vähäistä. 

- Ensimmäinen ajatus on, että taas uusi työllistävä työtehtävä entisten li-
säksi. Miten toimijat saataisiin mukaan? Miten kieliongelmat ratkaistai-
siin? (Mukaan ei kuitenkaan saataisi niitä toimijoita, joiden kanssa on 
kaikkein eniten ongelmia.) Mutta voisi toimia tiedonlähteenä niille, jotka 
ovat aktiivisia ja omaavat perustietämyksen asioista. 

- Sähköisiin palveluihin panostaminen tulee korostumaan asiakaskunnan 
nuorentuessa. Asiakkaiden osallistaminen on haaste, mutta oikeilla vä-
lineillä mahdollisuus kehittää koko elintarvikeketjua. 

- Tutkimuksen aihe on osuva, sillä sähköisten sovellusten käyttö tulee li-
sääntymään entisestään. Tärkeätä on, että sovellus on helppokäyttöi-
nen. 

- Detta är en bra idé. Det skulle vara bra att företagarna kunde söka på 
ofta frågade frågor, eftersom alla är från samma område kanske lik-
nande frågor skulle komma upp för flera olika företagare.  

- En facebook grupp känns enligt mig inte som en bra lösning då fa-
cebook grupper, för mig, ofta känns som ett ställe där saker som disku-
teras ofta inte håller en professionell nivå. 

- Osaan kysymyksistä olisi ollut hyvä olla vapaa tekstikenttä, johon asiaa 
olisi voinut selventää. Esim. jotkut kohteet tuntuvat olevan sellaisia, että 
tekipä mitä tahansa neuvontaa, ei asioita tunnuta ymmärrettävän. 
Osaaminen vaihtelee ihan kohde/yrittäjäkohtaisesti. Moni näistä koh-
teista tekee toimintaa pelkän hygieniaosaamisen varassa, joten tarvetta 
ohjaukselle on todella paljon laidasta laitaan. Mutta ajatus siitä, että 
aiempia kysymyksiä/tietoja voisi hakea sovelluksesta, on mielestäni 
mahtava idea. Toisaalta taas sovelluksen käytettävyydessä voisi tulla 
ongelmaa siinä, että eri valvontayksiköillä voi olla erilaisia tulkintoja 
esim. milloin tilat ovat riittävät, vaikka pitseriatoimintaan. 

- Saavutettavuus huomioitava sähköisissä palveluissa ja tietoturva. 

- Huomio tietoturva. 

- Toimijoilla voi olla myös ns. yrityssalaisuuksia, joka tulee huomioida 
ryhmäkeskusteluissa. 
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- Toimijoiden neuvonta on tärkeää ja sitä pitäisi olla enemmän saatavilla. 
Olisi kiva, että sen antaminen olisi mahdollisimman sujuvaa myös 
meille valvojille. Haaste siinä on, että mikä on kevyttä neuvontaa ja mil-
loin pitää ja on aikaa neuvoa pidemmän kaavan mukaan. Toimijat luot-
tavat siihen, että me kerrotaan ihan kaikki kerralla, siksi joskus pienen 
kysymyksenkin selvittämiseen ja vastaamiseen voi mennä paljon aikaa. 
En kannata isoja keskusteluryhmiä, koska sinne voi tarvita jo ylläpitoa, 
kun keskustelu lähtee rönsyilemään ja ehkä asiattomille linjoillekin. Toki 
usein kysytyistä kysymyksistä pitäisi olla joku pankki ja helppo haku 
tms. niitähän ne suurimmaksi osaksi on. Tämä helpottaisi toivottavasti 
myös valvojien työtä. Jos tulee kaikille kunnille yhteinen sovellus, siinä 
olisi myös hyvä mahdollisuus kuntien toiminnan/vastausten yhtenäistä-
miseen.  

- Toivottavasti tämä ohjauskanava tehdään sellaiseksi, että alueen val-
vojat ohjaavat valvonta-alueensa toimijoita. 

- Ohjausta ja neuvontaa vähentäisi tehokkaasti toimijoiden koulutus en-
nen toiminnan alkua. Perusasiat ovat hukassa, mutta ravintolatoiminta 
on silti aloitettu. Eli lainsäädännön avulla alalle tuleville pakollinen kou-
lutus. Hygieniapassi ei ole riittävä. Eikä appi auta, jos et tiedä mitä ky-
syä. 

- Kuulostaa erittäin hyvältä idealta ja varmasti auttaa toimijoita saamaan 
paremmin ajankohtaiset tiedot. 

- Kirjallinen informaation jakaminen ei aiheuta vääriä tulkintoja siinä mää-
rin kuin tarkastajien suullinen ohjeistus. Joskus on syytä olla tarkkana, 
että asia ymmärretään oikein. 

- Hyvä kysely ja hyviä ajatuksia! 

- Tosi mielenkiintoinen aihe! Ehdottomasti tarvitaan tulevaisuudessa li-
sää kanavia ohjeistukseen. 

 
 
 
 



 
 

Liite 5/1 

 
KUVALUETTELO  
 

Kuva 1. Oivahymyt ja niiden selitykset. (Ruokavirasto 2020). 

 

Kuva 2. Valvojat valvontayksiköittäin. Vastaajia 79/79. 

 

Kuva 3. Neuvonnan tarve ja merkitys valvojien näkökulmasta. Valvojat, vas-
taajia 78, vastauksia 280. 
 

Kuva 4. Toimivin alusta sähköiselle neuvonnalle. Toimijat, vastaajia 56/57 ja 
valvojat, vastaajia 73/79. 
 

Kuva 5. Paras tapa neuvonnan vastaanottamiseen toimijoiden mielestä. Vas-
taajia 55/57. 
 

Kuva 6. Paras tapa neuvojen kysymiseen toimijoiden mielestä. Vastaajia 
56/57. 
 

Kuva 7. Parhaiten keskusteluun soveltuva sähköinen alusta toimijoiden mie-
lestä. Vastaajia 54/57. 
 

Kuva 8. Ryhmään liittymisen ja sovelluksen lataamisen todennäköisyys. Vas-
taajia FB 56/57, WA 56/57, sovellus 57/57. 
 

Kuva 9. Sovellukset, joita valvojat olisivat valmiita käyttämään. Valvojat, vas-
taajia 67/79. 
 

Kuva 10. Sovellukset, joita valvojat eivät ehdottomasti olisi valmiita käyttä-
mään. Valvojat, vastaajia 51/79. 
 

Kuva 11. Muut neuvonta- ja ohjaustavat. Valvojat, vastaajia 78/79, vastauksia 
265. 
 

Kuva 12. Muita ehdotuksia valvojilta siitä, miten neuvontaa voidaan toteuttaa. 

 

Kuva 13. Valvojien hyvät ja huonot kokemukset somen käytöstä. Vastauksia 
53/79. 
 

Kuva 14. Valvojien osallistumishalukkuus sähköiseen neuvontaan. Valvojat, 
vastaajia 76, vastauksia 167. 
 

 



 
 

Liite 5/2 
 
 
Kuva 15. Työnjaon järjestäminen sähköisessä neuvonnassa. Valvojat, vastaa-
jia 79/79. 
 

Kuva 16. Valvojien muita ajatuksia työnjaosta sähköisessä neuvonnassa. 

 

Kuva 17. Sähköisen neuvonnan toteutustapoja. Toimijat, vastaajia 57/57, vas-
tauksia 134. Valvojat, vastaajia 79/79, vastotuksia 364. 
 

Kuva 18. Aiheet, joista neuvontaa tarvitaan. Toimijat, vastaajia 54/57, vastauk-
sia 313. Valvojat, vastaajia 79/79, vastauksia 748. 
 

Kuva 19. Hakutoiminnon tarpeellisuus. Toimijat, vastaajia 56/57. Valvojat, vas-
taajia 79/79. 
 

Kuva 20. Palvelumuotoiluprosessin eteneminen. 

 

Kuva 21. Esimerkki sovelluksen valikkonäkymästä. 

 
 

 


