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RYMY-järjestelmän käyttöohje kuntakäyttäjälle 
 
 
1 Laite- ja selainvaatimukset 
 
Chromesta ja Firefoxista käyttäjän kannattaa aina käyttää uusimpia versioita. Valitettavasti RYMY 
ei toimi Safari-selaimella (Applen kehittämä selain) eikä iPhone puhelimilla (iOS).  
 
2 Kirjautuminen RYMY-järjestelmään 
 
Epäilyilmoituksen täyttäminen onnistuu kirjautumatta sisään. RYMY-järjestelmään kirjaudutaan 
Ruokaviraston myöntämillä valvonta-alue- tai kuntakohtaisilla tunnuksilla osoitteessa 
https://palvelut2.evira.fi/rymy/. Mikäli tunnusten kanssa on ongelmia, ota yhteyttä 
Ruokavirastoon sähköpostilla: ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi. 
 
Täytä kirjautumissivulla kuvavarmennus eli CAPTCHA. Kirjaimet voidaan kirjoittaa pienellä tai 
isolla. Kuvassa on aina 7 kirjainta/numeroa ja taustalla aaltoviiva. Jos kuvavarmennus on 
vaikeaselkoinen, päivitä sivu selaimen päivityspainikkeesta tai painamalla F5-painiketta, jolloin 
saat näkyviin uuden kuvavarmennuksen.  
 

 
 
  

https://palvelut2.evira.fi/rymy/
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3 Epäilyilmoitus 
 
Kunnallinen epidemioiden selvitystyöryhmä laatii epäilyilmoituksen mahdollisimman pian 
elintarvike- tai vesivälitteisen epidemiaepäilyn syntymisen jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen määräämällä tavalla (thl.fi > Aiheet > Infektiotaudit ja rokotukset > Taudit ja torjunta > 
Epidemioiden selvitys ja ilmoittaminen > Elintarvike- ja vesivälitteiset epidemiat > Ilmoita 
epidemiaepäilystä). Epäilyilmoitus tehdään RYMY-järjestelmään osoitteessa 
https://palvelut2.evira.fi/rymy/.  
 
HUOM! Epäilyilmoitus ei saa sisältää henkilötietoja (ETL 297/2021 47 §).  
 
RYMY on tarkoitettu viranomaisten väliseen tiedonkulkuun. Yksityishenkilöt ja elinkeinon 
harjoittajat ottavat yhteyttä oman kunnan terveystarkastajaan (www.ruokavirasto.fi > 
Elintarvikkeet > Elintarvikeala > Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan). 
 
 
4 Uusi epäilyilmoituslomake 
 
RYMY:n etusivulta pääsee epäilyilmoituslomakkeeseen suoraan kirjautumatta. Kun klikkaat ”Täytä 
ruokamyrkytysepäilyilmoitus täällä” tulet suoraan sivulle, jossa varmistetaan olevansa 
epidemiaselvitystyöryhmän jäsen (ks. sivu 4). 
 

 
 
  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat/ilmoita-epidemiaepailysta
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat/ilmoita-epidemiaepailysta
https://palvelut2.evira.fi/rymy/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/
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Jos olet jo kirjautuneena, epäilyilmoituslomake löytyy kohdasta Epäilyilmoitukset > Uusi. 
 

 
 

 
 
 
5 Epäilyilmoituslomakkeen täyttäminen 
 
Ei ole eroa jatkon kannalta, täyttääkö epäilyilmoituksen kirjautumatta tai kirjautuneena. 
Hyväksytty epäilyilmoitus tulee näkyviin tapahtumakunnan RYMY -järjestelmässä. 
Kaikki tähdelliset (merkitty *) kohdat ovat pakollisia. 
 
5.1 Ilmoittajan tiedot  
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5.2 Tapahtuman tiedot 
 
Täytetään tapahtuman tiedot. Tarkemmat ohjeet edempänä. 
 

 
 

 
 
  



 

 
Sivu 6/16  Päivitetty 2.11.2022 

Kuntalista aukeaa pudotusvalikoksi, kun aloittaa kunnan nimen kirjoittamisen. Listasta saa valittua 
oikea tapahtumakunta. Vaikka muuten täyttäisi lomakkeen ruotsiksi, niin kaikki kuntien nimet 
pitää olla suomeksi ja listan mukaisessa kirjoitusmuodossa. HUOM! ”Puolustusvoimat” on oma 
kuntansa, tapahtuipa epidemia missä tahansa. 
Jos tapahtumapaikaksi valitaan ”Muu …”, tarkennetaan paikka ”Tarkka paikka” tai lopussa olevaan 
”Lisätietoja” -kenttään. 
 

 
 
Epäillyksi tartunnan lähteeksi valitaan ”Elintarvike” ja/tai ”Vesi”. Jos ”Vesi” valitaan, aukeaa 
lisävalikko, josta valitaan mikä vesi on kyseessä. 
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5.3 Tehdyt selvitykset ja lisätiedot 
 
Täytetään jo aloitetut selvitykset. Potilas-, elintarvike- ja vesinäytteiden tarkemmat tiedot ovat 
pakollisia vain, jos lisää rivejä = kaikkien lisättyjen rivien pitää olla täytettyjä. Jollei lisää riviä, sen 
voi jättää tyhjäksi. Jollei vielä ole otettu näytteitä, jätetään tyhjäksi. Suunnitellusta näytteenotosta 
voi mainita lyhyesti Lisätietoja -kohdassa. 
 

 
 

 
 
5.4 Konsultaatiopyyntö ja tiedot takaisinvedosta 
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5.5 Vastuuhenkilöt 
 

 
 
5.6 Lomakkeen lähettäminen  
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HUOM! Ilmoituksen lähettämisen jälkeen tietoja ei saa muokattua.  
Sähköpostiosoitteiden ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi (Ruokavirasto) ja 
ryhmazoo(at)thl.fi (THL) kautta saa yhteyttä ruokamyrkytysepidemiavastuuhenkilöihin. 
Hyväksytty epäilyilmoitus tulee näkyviin tapahtumakunnan RYMY -järjestelmässä. 
 
 
6 Selvitysilmoitus 
 
Ruokamyrkytysepidemian päätyttyä tai viimeistään 3 kk:n kuluessa sen päättymisestä 
epidemiaselvitystyöryhmän jäsen lähettää selvitysilmoituksen sähköiseen RYMY-järjestelmään. 
Selvitysilmoitus tehdään kirjautuneena RYMY -järjestelmään. 
Välitallennus on mahdollista 7.4.2022 alkaen. Selvitysilmoituksen voi tallentaa, vaikka kaikkia 
pakollisia kenttiä ei ole täytetty. Lomakkeen lähettämisen jälkeen tietoja ei voi muokata omilla 
tunnuksilla. 
 
Jos on olemassa useampi epäilyilmoitus ilman selvitysilmoitusta, niin kannattaa myös tarkistaa ko. 
selvitystä vastaavan epäilyilmoituksen ID-numero. Tämä numero näkyy avatun epäilyilmoituksen 
lomakkeen yläreunassa kohdassa Epäilyilmoitukset > Lähetetyt. Hyväksytty epäilyilmoitus näkyy 
tapahtumakunnan RYMY -järjestelmässä, vaikka sitä olisi täytetyt kirjautumatta. 
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Selvitysilmoituksen malliliite elintarvike- ja talousvälitteisille epidemioille löytyy Ruokaviraston 
nettisivujen (www.ruokavirasto.fi > Elintarvikkeet > Elintarvikeala > Poikkeustilanteet > Toiminta-
ruokamyrkytystilanteessa > Viranomaisten-toiminta-ruokamyrkytystilanteessa) oikean reunan 
linkeistä ja uimaranta- ja allasvesivälitteisille epidemioille Valviran nettisivujen (valvira.fi > 
Ympäristöterveys > Terveydensuojelu > Uimavesi) alareunan linkeistä.  
 
HUOM! Selvitysilmoitus ja liitteet eivät saa sisältää henkilötietoja (ETL 297/2021 47 §).  
 
 
7 Uusi selvitysilmoituslomake 
 
Lue ensin kappale 6 Selvitysilmoitus. 
 

 
 
 
8 Selvitysilmoituslomakkeen täyttäminen 
 
Kaikki tähdelliset (merkitty *) kohdat ovat pakollisia täyttää. 
 
8.1 Ilmoittajakunta ja selvitysilmoitukseen liittyvä epäilyilmoitus 
 

  

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/rymy-ruokamyrkytysepidemioiden-raportointi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/rymy-ruokamyrkytysepidemioiden-raportointi/
https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/uimavesi
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8.2 Yhteenveto 
 

 
 

 
 

 
 
8.3 Ilmoituksen laatija 
 

 
 
8.4 Oireiden esiintyvyys 
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8.5 Epidemian tyyppi 
 

 
 
Mikäli valitaan useampi tyyppi, kaikki ko. kentät aukeavat täytettäväksi. Ks. tarkemmin Elintarvike 
kappaleesta 7.5.1, Vesi kappaleesta 7.5.2 ja Muu kappaleesta 7.5.3. 
Varmistettu ei tarvitse olla 100 % varmistettu. Ruksataan tehdyt selvitykset, joiden perusteella on 
päätelty epidemian tyyppi.  
 
8.5.1 Elintarvikevälitteinen epidemia 
 
Alkuperämaa-pudotusvalikossa maiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä suomeksi. Tuntematon = 
Unknown on kuitenkin ensimmäisenä listassa.  
HUOM! RYMY on päivitetty lokakuussa 2022 niin, että käsittelyvirheiden lisäksi myös 
käsittelyvirheiden paikkoja voi olla useampia. Valikko toimii samalla tavalla kuin alla olevassa 
kuvassa kuvattu käsittelyvirhe-valikko. 
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8.5.2 Vesivälitteinen epidemia 
 
Talousvesivälitteinen epidemia: 
 

 
 
Uimavesivälitteinen epidemia: 
 
Valitaan vesi, mutta muita tarkentavia kenttiä ei täytetä uimavesiepidemiasta. Täytä tiedot 
Valviran malliliitteen mukaan. 
https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/uimavesi > sivujen alareunan linkeissä 
on Ohje uima- ja allasvesivälitteisen epidemian selvittämisestä ja ohjeen liite. 
 
8.5.3 Muu epidemia (ei elintarvike- eikä vesivälitteinen) 
 

 
 
8.6 Aiheuttaja, lisätiedot ja liitteet 
 

 
  

https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/uimavesi
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9 Selvitysilmoituslomakkeen tallentaminen/lähettäminen 
 

 
 
Ilmoituksen voi tallentaa keskeneräisenä.  
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Kunta ei pysty itse poistamaan tallennettua selvitysilmoitusta. Siitä huolimatta, että tallennetun 
selvitysilmoituksen liitteen vieressä on ”Poista Liite” -nappi, kunta ei myöskään voi poistaa liitteitä 
itse. Kaikkien kuntien tallennetut selvitysilmoitukset näkyvät myös Ruokaviraston pääkäyttäjä-
tunnuksella. Ruokavirastosta käsin saa tarvittaessa poistettua tallennettu selvitysilmoitus tai sen 
liite. Siinä tapauksessa pyyntö lähetetään sähköpostiosoitteeseen 
ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi.  
 

 
 
Jos joku tähdellinen kenttä (merkitty *) on täyttämättä, lomaketta ei voi lähettää. Jo syötetyt 
tiedot jäävät lomakkeelle talteen, ja lomaketta voi täydentää. Valitut tapahtumaan vaikuttavat 
tekijät (käsittelyvirheet) eivät näy tummennettuna, mutta ovat tallessa ja näkyvät lähettämisen 
jälkeen oikein. Samoin jo liitettyjä liitteitä ei näy, mutta ovat tallessa ja näkyvät lähettämisen 
jälkeen oikein. Jos lomaketta halutaan muokata myöhemmin valmiiksi, niin on muistettava 
tallentaa se ennen poistumista näkymästä.  
 

 
 
Kun lähetys onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ”Ilmoitus jätetty!” ja selvitysilmoitus tulee näkyviin 
kohdassa Selvitykset > Lähetetyt. 
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HUOM! Ilmoituksen lähettämisen jälkeen tietoja ei saa muokattua omilla tunnuksilla. Mikäli jotain 
unohtui, lähetä sähköpostia osoitteeseen ruokamyrkytysrekisteri(at)ruokavirasto.fi. 
Ruokavirastosta käsin voidaan lisätä liitteitä ja muokata joitain tietoja.  
 
 

Voimaantulo 
 
Tämä ohje on voimassa heti. 
 

Päivitykset 
 
24.9.2021 Ensimmäinen versio 
17.11.2021 Lisätty alkuun kappale laite- ja selainvaatimuksista 
7.4.2022 RYMY -ohjelma on päivitetty ja välitallennusominaisuus on lisätty. Ohje päivitetty sen 
mukaan. Lisäksi ohjeeseen on päivitetty epäilyilmoituksen tapahtumapaikan ”Muu” -kohdan 
täyttämistä ja selvitysilmoituksen elintarvikkeen ”Alkuperämaa” -valikon muutosta. 
6.5.2022 RYMY -ohjelmaan termi ”Tapahtumaan vaikuttava tekijä” on vaihdettu > 
Käsittelyvirhe ja ohje sen mukaan. 
2.11.2022 RYMY-ohjelma on päivitetty niin, että voidaan valita useampi käsittelyvirheen paikka 
ja ohje on päivitetty vastaavasti. Korjattu ruokavirasto.fi -uudistuksessa hajonneita linkkejä. 


