
Olen Ulla Ahonen,  työskentelen 
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana  Itä-
Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini 
kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana 
lainsäädännössä  aluehallintovirastolle annettuja 
terveydensuojelulain mukaisia ohjaus- ja 
valvontatehtäviä. 

Olen työskennellyt nykyisissä tehtävissäni 
vuodesta 2006 lähtien, aiemmin olen 
työskennellyt mm. viranomaistehtävissä, 
opetustehtävissä, laatu- ja ympäristöjärjestelmien 
parissa sekä erilaisissa sisäilmaan liittyvissä 
asiantuntijatehtävissä. Koulutukseltani olen 
filosofian maisteri.



Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

• Terveyshaitta vai ei
– Lainsäädäntötausta

• Terveydensuojelulaki 763/1994
• Terveydensuojeluasetus 1280/1994
• Tulossa sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 

oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
– Ohjeet ja oppaat

• Asumisterveysohje, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 
2003:1 

tulossa STM:n asetus ja Valviran soveltamisopas
• Asumisterveysopas, sosiaali- ja terveysministeriön 

Asumisterveysohjeen soveltamisopas, Ympäristö- ja 
terveyslehti 2009
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

• Terveyshaitta vai ei
– Viranomaiset

• Sosiaali- ja terveysministeriö
– Yleinen suunnittelu
– Valvonnan ylin johto ja ohjaus

• Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
– Terveydensuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten 

toimeenpanon ja valvonnan ohjaus
• Aluehallintovirasto

– Alueellisen terveydensuojelun ohjaus ja valvonta
• Kunta (kunnan terveydensuojeluviranomainen)

– Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta asukkaille 
turvataan terveellinen elinympäristö
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

• Terveyshaitta vai ei
– Terveydensuojelulain tarkoitus

• Väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen 
• sellaisten elinympäristössä esiintyvien tekijöiden, jotka voivat 

aiheuttaa terveyshaittaa, ennalta ehkäisy, vähentäminen ja 
poistaminen

-> elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja 
järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja 
edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on 
harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen 
mahdollisuuksien mukaan estyy
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

• Terveyshaitta vai ei
– Terveyshaitan määritelmä 

• Ihmisessä todettava sairaus, muu terveydenhäiriö tai 
sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, joka voi 
vähentää väestön tai yksilön elinympäristön 
terveellisyyttä
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

• Terveyshaitta vai ei
– Kuka määrittää terveyshaitan?
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

Kiinteistön omistaja / 
käyttäjät

Viranomaiset

Muut toimijat, esim. 
suunnittelijat, päättäjät

Asianajajat

Konsultit,
ulkopuoliset asiantuntijat 
(tutkimusmenetelmät ja 

käytetyt laboratoriot)

Terveydenhuolto
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

• Terveyshaitta vai ei
– Mikä on terveyshaitta?

• Näkyvä mikrobikasvusto rakenteiden pinnoilla?
• Silmin havaitsematon mikrobikasvusto rakenteissa?
• Hajuhaitta sisäilmassa? 
• Puutteellinen ilmanvaihto?
• Materiaaleista vapautuvat kemialliset yhdisteet?
• Liian alhainen lämpötila?
• ym
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

• Terveyshaitta vai ei
– Terveydensuojelulain nojalla kunnan 

terveydensuojeluviranomainen toimivaltainen 
viranomainen

• Voi antaa velvoitteen terveyshaitan poistamiseksi
• Voi antaa käyttökiellon tai rajoittaa tilojen käyttöä
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Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ulla Ahonen

Kiitos mielenkiinnostanne!
Ulla Ahonen

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja
p.029 501 6888 

ulla.ahonen@avi.fi
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