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Vati-järjestelmä



Vati = ympäristöterveydenhuollon keskitetty 
toiminnanohjaus – ja tiedonhallintajärjestelmä

• Vati otettu käyttöön tammikuussa 2019
• Toimii toiminnanohjaus-, valvontatoimi- ja raportointiratkaisuna elintarvike-, 

terveydensuojelu-, ja tupakkavalvonnalle

• Käyttäjiä ovat valvontaviranomaiset kuntien muodostamissa 
ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä sekä Ruokavirastossa, Valvirassa ja 
aluehallintovirastoissa, käyttäjiä on myös Tullissa ja Puolustusvoimissa

• Vati1-hankkeessa ei kaikkia Vatin toiminnallisuuksia pystytty toteuttamaan
• Erillinen YTVK-hanke aloitti alkuvuodesta 2020

• Hankkeeseen kuuluu osana Vati2-projekti

• Hanke jatkuu kesäkuun-22 loppuun



Talousvesivalvonta



Talousveden laadun valvonta kunnissa

• Kunnan talousvesivalvojan työnkuvaan kuuluu mm.
• Ohjausta ja neuvontaa

• Valvontatutkimusohjelmien/näytteenottosuunnitelmien laadintaa

• Osallistumista yhteistyökokouksiin ja riskinarviointien laadintaan

• Häiriötilanneharjoituksiin osallistumista

• Tarkastuksia

• Näytteenottoja

• Analyysitulosten seurantaa ja raportointia

• Valvojat ylläpitävät erilaisia erillisiä taulukoita näytteenottosuunnitelmien 
seurannassa 

Talousveden näytteenottosuunnitelma –toiminnallisuus Vatiin



Näytteenottosuunnitelman 
kehitystyö



Talousveden näytteenottosuunnitelman 
kehitystyövaiheet käyttäjälähtöisesti

• YTVK-hankkeen (Vati2) hakemuksessa yksi keskeinen kehitysosa-alue oli 
talousveden analyysitulosten siirto
• Valvonnan seuranta ja tulosten raportointi

• Työ aloitettiin keväällä 2020

• Vaihe1: Käyttäjähaastattelut (kuntien talousvesivalvojat)
• Haastattelut tekivät Vatin käyttöliittymäsuunnittelijat, joilla ei ollut aiempaa kokemusta substanssista

• Vaihe 2: Käyttöliittymäsuunnittelu

• Vaihe 3: Käytettävyystestaus

• Vaihe 4: Jatkosuunnittelua ja käyttäjille demoamista

• Vaihe 5: Toteutus

• Vaihe 6: Käyttäjäpalaute ja jatkokehitys



Talousveden 
näytteenottosuunnitelma (NOS)



Talousveden näytteenottosuunnitelma (NOS)

• Uusi Vatin toiminnallisuus, jolla talousvesivalvoja voi 
seurataviranomaisvalvonnan suunnitelmallisen näytteenoton toteutumista 
vedenjakelualueittain ja analyysikohtaisesti



Muuttujien tutkimustiheydet

• Voidaan määrittää tutkittavien 
muuttujien tutkimustiheydet 
riskiperusteisesti
• Valvoja voi poistaa, vähentää 

tai lisätä muuttujia

• Järjestelmä tarjoaa oletusarvot 
Vatiin tallennetun toimitettavan 
talousveden määrän perusteella



Suunnitelman kalenterinäkymä

• Voidaan merkitä suunniteltu 
näytteenottoajankohta viikkotarkkuudella, 
näytteenottopiste(et) sekä tutkittavat muuttujat
• Voidaan kopioida samat tutkimukset toiseen 

ajankohtaan tai toiseen näytteenottopisteeseen



Näytteenoton ja analyysitulosten seuranta 1/2

• Suunnitellut näytteenotot nousevat Vatiin perustetun ”talousvesityöryhmän” 
työjonolle neljä viikkoa ennen suunniteltua näytteenottoa 
• tämä toiminnallisuus on tarkoitettu muistutukseksi valvojille lähestyvästä 

näytteenotosta

• näytteenottotapahtuma pysyy työjonolla kunnes se on päätetty (ts. tulokset on 
tallennettu Vatiin)

• Kun analyysitulokset on tallennettu järjestelmään, 
näytteenottosuunnitelmanäkymässä on nähtävissä miten alkuperäinen 
suunnitelma on toteutunut ja onko näytetuloksissa poikkeamia



Näytteenoton ja analyysitulosten seuranta 2/2

• Kun analyysitulokset on tallennettu järjestelmään, 
näytteenottosuunnitelmanäkymässä on nähtävissä miten alkuperäinen 
suunnitelma on toteutunut ja onko näytetuloksissa poikkeamia

Protokuva 

• Kunnossa

• Poikkeava tulos

• Puutteita 
näytteenotossa



Näytteenottosuunnitelma ja laboratoriot

• Talousveden näytteenottoja suorittavat toimijoiden lisäksi laboratoriot

• Vatin näytteenottosuunnitelma on tarkoitus saada tulostettua tiedostoksi, jolloin se 
voisi olla myös laboratorioiden käytössä

• Tulosteesta pyydetty kommentteja laboratorioilta kahteen otteeseen: kesäkuussa 
2020 ja toisen kerran elokuussa 2020
• Palautteesta otantoja:

• Saatiin palautetta taulukon käytettävyydestä ja luettavuudesta (mm. joka toinen rivi eriväriseksi) 

• Toivottiin samaan taulukkoon käyttötarkkailunäytteitä

• Koordinaatteja näytteenottopisteille

• Muuttujien luokittelu yhdisteryhmittäin listalla

• Todennäköisesti näytteenottosuunnitelman tulosteeksi saaminen tulee olemaan 
näytteenottosuunnitelman jatkokehitystä 



Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitse

ari.markkanen@ruokavirasto.fi

Kiitos !




