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0. Valvontatulosten arviointiohjeen arviointiasteikko 
 

0.1 Oiva-arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet 
 
Oiva arviointiasteikon yhteiset määräytymisperusteet on koottu tähän ohjeeseen, joka yhdessä 
substanssikohtaisten Oiva-arviointiohjeiden kanssa muodostavat Oiva-arviointiohjekokonaisuuden. 
 
Huomioitavaa: 

 Tässä ohjeessa esitetään Oiva-arviointiasteikon yleiskuvaukset, joissa on otettu huomioon 
riskiperusteisuus. Riskiperusteisuus on avattu yksittäisissä substanssikohtaisissa Oiva-
arviointiohjeissa. 

 Oiva-arvosanat koskevat elintarvikealan hyväksyttäviä tai ilmoitettavia 
elintarvikehuoneistoja.  

 Arviointiasteikon arvosanojen yleiskuvaukset koskevat kaikkia valvontatulosten 
arviointiohjeita ja valvottavia asiakokonaisuuksia. 

 Kaikki ohjeet perustuvat elintarvikelain säädöksiin ja niiden tulkinnassa voidaan käyttää 
Eviran antamia soveltamisohjeita.  

 Erikseen julkaistavissa Oiva-arviointiohjeissa annetaan tarkempia ja asiakohtaisia ohjeita 
arviointiasteikon soveltamisesta. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Valvoja toteaa tarkastettavien asioiden olevan lainsäädännön vaatimusten 
mukaisia. 
 
Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse, 
ja hallitsee niiden korjaamisen omavalvonnallaan. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Valvoja huomauttaa toimijaa havaituista epäkohdista kirjallisesti.  
 
Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse, 
ja hallitsee niiden korjaamisen omavalvonnallaan. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Valvojan on pääsääntöisesti käytettävä lainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja.  
Valvoja voi kuitenkin antaa toimijalle kirjallisen korjauskehotuksen määrä-
aikoineen, jos siihen on olemassa perusteltu syy. 
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Ohjeistuksen mukaiset tarkastettavat asiat eivät välittömästi heikennä 
elintarviketurvallisuutta. Tällöin Korjattavaa-arviointi voidaan kuitenkin antaa 
siinä tapauksessa, jos Hyvä-arvio on annettu toistuvasti.  

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Valvoja edellyttää toimijalta välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Tällaisessa 
tapauksessa valvojan on aina käytettävä elintarvikelainmukaisia hallinnollisia 
pakkokeinoja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.  
 
Ohjeistuksen mukaiset asiat eivät välittömästi vaaranna elintarviketurvallisuutta. 
Tällöin Huono-arviointi voidaan kuitenkin antaa siinä tapauksessa, jos 
Korjattavaa-arvio on annettu toistuvasti ja epäkohtia ei ole korjattu määräajassa.  

 
 
Muutokset versioon 2 koskevat vain englanninkielistä ohjetta 
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1 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 
 
1.1 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksymiset 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Evira ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä laitoksista. Laitosrekisterin internet-osoite löytyy 
tämän ohjeen lopusta. 

 Myös silloin, kun toiminta tapahtuu vuokratiloissa, elintarvikealan toimija vastaa siitä, että 
laitos on lainsäädännön vaatimusten ja hyväksymisvaatimusten mukainen. 

 Tässä kohdassa arvioidaan laitoksen rakenteellisten hyväksymisvaatimusten 
noudattamista, kuten tilojen, rakenteiden ja laitteiden vastaavuutta hyväksymisasiakirjoihin 
ja vastaavuutta lainsäädännön vaatimuksiin. 

 Lisäksi tässä kohdassa arvioidaan, onko laitos hakenut ja saanut hyväksynnän tilojen, 
rakenteiden tai laitteiden olennaisille muutoksille. 

 Tiloihin, rakenteisiin ja laitteisiin luetaan kuuluvaksi esimerkiksi katot, seinät, lattiat, 
vesipisteet, pesu- ja desinfiointijärjestelmät, tiivistymis-, pesu- ja jätevesien sekä jätteiden 
poistojärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät ja muut vastaavat asiat. Tässä kohdassa 
kiinnitetään huomiota niiden olemassaoloon, sijoitteluun, käytettyihin materiaaleihin ja 
käyttötarkoituksiin sekä hygieenisyyteen. 

 Toimijan on joissakin tapauksissa mahdollista pienentää rakenteellisten epäkohtien 
aiheuttamaa riskiä toiminnallisilla järjestelyillä, jos järjestelyillä voidaan varmistaa 
elintarviketurvallisuus (esimerkki hyvä-arvosanan kohdalla). 

 Arvioinnissa on huomioitava tilanne, jossa hyväksymismenettelyä ei ole tehty hyvää 
hallintotapaa noudattaen tai hyväksymispäätös ei täytä elintarvikevalvonta-asetuksen 
420/2011 vaatimuksia. Tällaiset epäkohdat eivät ole toimijan vastuulla ja ne on jätettävä 
arvioinnissa huomioimatta. 

 Toiminnallisten hyväksymisvaatimusten noudattaminen arvioidaan kohdassa 1.2. 

 Omavalvontasuunnitelman yleinen vaatimustenmukaisuus arvioidaan kohdassa 1.6. 

 Talousveden vaatimustenmukaisuus arvioidaan kohdassa 1.4 ja puhtaan veden 
vaatimustenmukaisuus kohdassa 1.5. 

 TSE-toimintojen hyväksymiset arvioidaan kohdassa 1.3. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Hyväksymisasiakirjojen ja niihin liitettävien selvitysten tarkastettavuus laitoksessa. 

 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden olemassaolon, sijoittelun, toteutuksen, käytettyjen 
materiaalien ja käyttötarkoituksen vastaavuus hyväksymisasiakirjoihin. 

 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden olemassaolon, sijoittelun, toteutuksen, käytettyjen 
materiaalien ja käyttötarkoituksen vastaavuus voimassa oleviin lainsäädännön 
vaatimuksiin. 

 Hyväksymispäätöksessä asetettujen rakenteellisten ehtojen noudattaminen. 

 Lainsäädännön muutoksista johtuvien olennaisten rakenteellisten muutosten toteuttaminen 
ja niille haetut hyväksynnät. 

 Toimijasta johtuvien olennaisten rakenteellisten muutosten toteuttaminen ja niille haetut 
hyväksynnät. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Hyväksymisasiakirjat ja niihin liitettävät selvitykset ovat ajan tasalla ja 

laitoksessa tarkastettavissa ja niistä voi todentaa laitoksen voimassaolevat 
tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksynnät. 

- Tilojen sijoittelu ja käyttötarkoitukset vastaavat hyväksymisasiakirjoja. 
- Rakenteet ja pinnat ovat helposti puhtaana pidettävää materiaalia. 
- Tiivistymis- ja jätevesien poistamisjärjestelmät ovat olemassa ja 

vaatimustenmukaiset. 
- Vesipisteiden määrä ja sijoittelu vastaavat hyväksymisasiakirjoja ja 

lainsäädännön vaatimuksia. 
- Hyväksymispäätöksessä asetetut rakenteelliset ehdot on toteutettu. 
- Olennaisille rakenteellisille muutoksille on haettu ja saatu hyväksyntä ennen 

toiminnan aloittamista. 
- Lainsäädännön muutoksista johtuvat olennaiset rakenteelliset 

muutostarpeet on toteutettu. 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Hyväksymisasiakirjojen tarkastettavuudessa on pieniä epäkohtia. 
- Rakenteet tai pinnat ovat joiltain osin vaikeasti puhtaana pidettävää 

materiaalia, joka on hyvässä kunnossa, mutta pinnat on esimerkiksi suojattu 
tai pintojen puhdistus tehdään erityisen perusteellisesti niin, että 
elintarviketurvallisuudesta on kuitenkin varmistuttu. Tällaisessa 
tapauksessa on epäkohdan laadusta riippuen mahdollista antaa 
hyvä-arvosana.  

- Pesuveden poistojärjestelmä (viemäri) puuttuu sellaisesta tilasta, jossa se 
tulisi lainsäädännön mukaan olla, mutta pesuveden poistaminen on 
toteutettu hygieenisesti. 

- Hyväksymispäätöksessä asetettujen ehtojen määräaikojen 
noudattamisessa on myöhästytty, mutta toimenpiteet ovat käynnissä. 

- Laitoksen pohjapiirustus ei ole ajan tasalla, mutta epäkohta ei kuitenkaan 
heikennä elintarviketurvallisuutta. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Tilat, rakenteet ja laitteet sekä niiden sijoittelu ja käyttötarkoitukset ovat 
olennaisesti erilaiset kuin mitä hyväksymisasiakirjojen mukaan on 
hyväksytty. 

- Pesuveden poistojärjestelmä (viemäri) puuttuu sellaisesta tilasta, jossa se 
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tulisi lainsäädännön mukaan olla eikä pesuveden poistamista ole toteutettu 
hygieenisesti ja epäkohta heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Tilat, rakenteet ja laitteet sekä niiden sijoittelu ja käyttötarkoitukset 
vastaavat sitä, mitä hyväksymisasiakirjoihin on merkitty, mutta niissä ei ole 
huomioitu lainsäädännön olennaisesti muuttuneita vaatimuksia. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Laitos käyttää tiloja, joille ei ole haettu tai saatu hyväksyntää ja toiminnan 
riskit eivät ole hallinnassa. 

- Hyväksymisen jälkeen on ilmennyt, että laitoksen rakenteissa tai laitteissa 
käytetty materiaali tai aine vaarantaa elintarviketurvallisuutta, eikä toimija 
ole ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. 

- Laitos ei ole noudattanut hyväksymispäätöksessä elintarviketurvallisuuden 
varmistamiseksi asetettuja rakenteellisia ehtoja. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- MMMa Teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä 7/EEO/2009  
- Eviran ohje 16033: Laitoksen hyväksyminen 
- Eviran ohje 16011: TSE-toimenpiteet laitoksissa 
- Eviran ylläpitämä rekisteri hyväksytyistä liha-, kala-, maito- ja muna-alan laitoksista sekä 

varastolaitoksista: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/elintarvikehuoneistot+/hyvaksytyt+laito
kset+/laitokset/ 

 

Päivitykset versioon 2: 
Huomioitavaa-kohdassa on selvennetty toimijan ja valvontaviranomaisen vastuita 
hyväksymispäätösten arvioinnissa. 
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1 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 
 
1.2  Toimintojen hyväksymiset 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Toiminnoilla tarkoitetaan tässä ohjeessa Eviran ylläpitämän laitosrekisterin mukaisia 
toimintoja, jotka valvontaviranomaisen on hyväksyttävä. Laitosrekisterin internet-osoite 
löytyy tämän ohjeen lopusta. 

 Tässä kohdassa arvioidaan vain toimintojen hyväksymisiin liittyviä asioita, kuten 
vastaavatko laitoksen harjoittamat toiminnot niitä toimintoja, joille laitoksella on hyväksyntä. 

 Myös silloin, kun laitos harjoittaa tiloissaan muuta kuin varsinaiseen omaan 
elintarviketuotantoon liittyvää toimintaa (esimerkiksi muiden kuin laitoksen omien 
elintarvikelaatikoiden pesutoimintaa), elintarvikealan toimija vastaa siitä, että toiminta on 
lainsäädännön vaatimusten ja hyväksymisvaatimusten mukaista. 

 Lisäksi tässä kohdassa arvioidaan, onko hyväksymispäätöksessä mahdollisesti asetettuja 
toiminnallisia ehtoja noudatettu. Laitos voi esimerkiksi olla hyväksytty sillä ehdolla, että 
samassa tuotantotilassa tehtävät, eri hygieniatason toiminnot tai työvaiheet on erotettava 
toisistaan ajallisesti ja että tuotantotilat on näiden välillä puhdistettava perusteellisesti. 

 Tässä kohdassa arvioidaan myös, täyttävätkö toiminnot ajantasaisen lainsäädännön 
hyväksymisvaatimukset ja esimerkiksi tuotantomäärien rajat (pienteurastamot). Esimerkiksi, 
vaikka laitoksen tilat, rakenteet ja laitteet olisivat sinänsä vaatimustenmukaiset, laitoksen 
tuotanto voi olla kasvanut liian suureksi tuotantotiloihin, laitteisiin tai työntekijöiden määrään 
nähden ja elintarvikkeita ei ole enää mahdollista tuottaa hygieenisesti. 

 Lisäksi tässä kohdassa arvioidaan, onko laitos hakenut ja saanut hyväksynnän 
toimintoihinsa tekemilleen olennaisille muutoksille. 

 Arvioinnissa on huomioitava tilanne, jossa hyväksymismenettelyä ei ole tehty hyvää 
hallintotapaa noudattaen tai hyväksymispäätös ei täytä elintarvikevalvonta-asetuksen 
420/2011 vaatimuksia. Tällaiset epäkohdat eivät ole toimijan vastuulla ja ne on jätettävä 
arvioinnissa huomioimatta. 

 Käytännön tuotannon ja toiminnan muu kuin hyväksymisiin liittyvä vaatimustenmukaisuus 
arvioidaan kussakin tarkastettavassa asiakohdassa. 

 TSE-toimintojen hyväksymiset arvioidaan kohdassa 1.3. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Hyväksymisasiakirjojen mukaan hyväksyttyjen toimintojen sekä laitoksen käytännössä 
harjoittamien toimintojen vastaavuus toisiinsa. 

 Toimintojen hyväksymisten lainmukaisuus ajantasaiseen lainsäädäntöön nähden. 

 Toimintojen mitoitus laitoksen kapasiteettiin ja sallittuihin tuotantomääriin nähden siten, että 
toiminta on hygieenistä. 

 Hyväksymispäätöksessä asetettujen toiminnallisten ehtojen noudattaminen käytännössä. 

 Toimijasta johtuvien olennaisten muutosten toteuttamiselle haetut hyväksynnät. 

 Lainsäädännön muutoksista johtuvien olennaisten muutostarpeiden toteuttaminen ja 
toteuttamiselle haetut hyväksynnät. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Hyväksymisasiakirjat ja niihin liitettävät selvitykset ovat ajan tasalla ja 

laitoksessa tarkastettavissa ja niistä voi todentaa laitoksen voimassaolevat 
toimintojen hyväksynnät. 

- Laitoksen toiminnot vastaavat niitä toimintoja, mitä hyväksymisasiakirjojen 
mukaan on hyväksytty. 

- Laitoksen toiminnot vastaavat ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia. 
- Olennaisille muutoksille on haettu ja saatu hyväksyntä ennen toiminnon 

aloittamista. 
- Hyväksymispäätöksessä mahdollisesti asetettuja toiminnallisia ehtoja on 

noudatettu käytännössä. 
- Lainsäädännön muutoksista johtuvat olennaiset rakenteelliset muutostarpeet 

on toteutettu. 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta 
eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Laitoksen toiminnot vastaavat pääosin niitä toimintoja, mitä 

hyväksymisasiakirjojen mukaan on hyväksytty. 
- Laitoksen toiminnot vastaavat pääosin ajantasaisen lainsäädännön 

vaatimuksia, mutta niissä voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan 
heikennä elintarviketurvallisuutta. 

- Olennaiselle muutokselle ei ole haettu ja saatu hyväksymistä ennen toiminnon 
aloittamista mutta epäkohta ei heikennä elintarviketurvallisuutta (olennainen 
muutos voi myös lisätä elintarviketurvallisuutta). 

- Hyväksymispäätöksessä asetettujen toiminnallisten ehtojen noudattamisessa 
on pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Esimerkiksi: 
- Laitoksen toiminnot eivät vastaa niitä toimintoja, mille laitoksella on 

hyväksyntä, ja epäkohta heikentää elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi, 
laitoksella on hyväksyntä vain lihan leikkaamiselle mutta laitoksessa 
valmistetaan myös jauhelihaa. 

- Laitoksen toiminnot eivät vastaa ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia tai 
hyväksymispäätöksessä asetettuja toiminnallisia ehtoja ei ole noudatettu. 

- Olennaiselle muutokselle ei ole haettu ja saatu hyväksyntää ennen toiminnon 
aloittamista, ja epäkohta heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Toiminnot vastaavat sitä, mitä hyväksymisasiakirjoihin on merkitty, mutta 
toimija ei ole huomioinut lainsäädännön olennaisesti muuttuneita vaatimuksia.  
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Laitoksen toiminnot eivät vastaa niitä toimintoja, joille laitoksella on 
hyväksyntä, ja epäkohta vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 

- Laitoksen toiminnot eivät vastaa ajantasaisen lainsäädännön vaatimuksia, ja 
epäkohta vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 

- Hyväksymispäätöksessä asetettuja toiminnallisia ehtoja ei ole noudatettu. 
- Olennaiselle muutokselle ei ole haettu ja saatu hyväksyntää ennen toiminnon 

aloittamista, ja epäkohta vaarantaa elintarviketurvallisuutta. Laitoksella on 
esimerkiksi hyväksyntä vain sian teurastamiselle mutta laitoksessa on alettu 
teurastaa myös lampaita eikä muutokselle ole haettu hyväksymistä. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- MMMa Teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä 7/EEO/2009  
- Eviran ohje 16033: Laitoksen hyväksyminen 
- Eviran ohje 16011: TSE-toimenpiteet laitoksissa 
- Eviran ylläpitämä rekisteri hyväksytyistä liha-, kala-, maito- ja muna-alan laitoksista sekä 

varastolaitoksista: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/elintarvikehuoneistot+/hyvaksytyt+laito
kset+/laitokset/ 
 

Päivitykset versioon 2: 
Huomioitavaa-kohdassa on selvennetty toimijan ja valvontaviranomaisen vastuita 
hyväksymispäätösten arvioinnissa. 
 

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/elintarvikehuoneistot+/hyvaksytyt+laitokset+/laitokset/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/elintarvikehuoneistot+/hyvaksytyt+laitokset+/laitokset/
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1 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen  
 
1.3 TSE-toimintojen hyväksymiset 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan sellaisissa leikkaamoissa, joilta vaaditaan erillinen hyväksyntä 
TSE-riskiainesta erottavaksi laitokseksi. 

 Tässä kohdassa arvioidaan, onko leikkaamolla hyväksyntä sellaisille toiminnoille, jotka 
vaativat erillisen TSE-hyväksynnän.  

 Tässä kohdassa arvioidaan myös omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus ja vastaavuus 
hyväksymispäätökseen. 

 Eläinperäisen aineksen erottaminen teurastamoiden ja leikkaamoiden jätevedestä tiloissa, 
joissa erotetaan TSE-riskiainesta, arvioidaan kohdassa 1.1.  

 TSE-toiminnan harjoittaminen käytännössä sekä omavalvontasuunnitelman riittävyys ja 
sopivuus arvioidaan kohdassa 8.1. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 TSE-hyväksymisasiakirjat ovat tarkastettavissa laitoksessa. 

 Laitos on hakenut hyväksyntää kaikille TSE-toiminnoilleen, joille sitä lainsäädännön 
mukaan vaaditaan. 

 TSE-hyväksymispäätöksessä mahdollisesti asetettuja tiloja, rakenteita, välineitä tai laitteita 
koskevia ehtoja noudatetaan (toimintaa koskevien ehtojen noudattaminen tarkastetaan 
kohdassa 8.1). 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Laitos on hakenut hyväksyntää kaikille TSE-toiminnoilleen, joille sitä lain-
säädännön mukaan vaaditaan.  
 
TSE-toiminnoissa käytettävät tilat, rakenteet ja välineet yms. ovat 
hyväksymisasiakirjojen ja lainsäädännön vaatimusten mukaisia.  
 
Olennaisille muutoksille toiminnassa on haettu ja saatu hyväksyntä ennen 
toiminnan muutosta.  
 
Hyväksymisasiakirjat ovat tarkastettavissa. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Laitoksen hyväksymisasiakirjojen tarkastettavuudessa on pieniä puutteita. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Hyväksymisasiakirjat eivät ole tarkastettavissa. 
- TSE-toiminnot eivät ole hyväksymispäätöksen tai siinä asetettujen ehtojen 

mukaisia. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.. 

  
Esimerkiksi: 

- Laitokselta puuttuu erillinen TSE-toimintojen harjoittamiseen vaadittava 
hyväksyntä. 

- Laitos ei ole hakenut hyväksyntää TSE-toimintojen olennaiselle 
muutokselle. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- TSE- asetus (EY) N:o 999/2001 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
- Lihantarkastusasetus MMMa 590/2014  
- Teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MMMa 7/EEO/2009  
- Eviran ohje 16011: TSE-toimenpiteet laitoksissa  

Eviran ohje 16033: Laitoksen hyväksymisohje 
 
 

Päivitykset versioon 2: 
 
”Huomioitavaa”  -kohtaan lisätty: Eläinperäisen aineksen erottaminen teurastamoiden ja leikkaamoiden 
jätevedestä tiloissa, joissa erotetaan TSE-riskiainesta, arvioidaan kohdassa 1.1. 
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1 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 
 

1.4 Talousveden vaatimustenmukaisuus 
 
Huomioitavaa:  

 Tämä kohta tarkastetaan kaikissa talousvettä käyttävissä laitoksissa. 

 Talousveden omavalvontaan liittyvät asiat tarkastetaan kohdassa  
17.3 Veden ja jään omavalvontatutkimukset. 

 Jos tuotannossa käytetään puhdasta vettä osittain tai kokonaan, arvioidaan siihen liittyvät 
asiat kohdassa 1.5 Puhtaan veden vaatimustenmukaisuus. 

 Tässä kohdassa tarkastetaan, että laitoksen käyttämä talousvesi saadaan talousvettä 
toimittavalta laitokselta tai omasta säännöllisen talousvesiasetuksen mukaisen 
näytteenoton kohteena olevasta talousvesilähteestä. 

 Lisäksi tarkastetaan, että laitoksessa mahdollisesti käytetty kierrätysvesi ei aiheuta 
saastumisriskiä. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Laitoksen käyttämän talousveden lähde/lähteet ovat terveydensuojelulain mukaisesti 
talousvettä toimittava laitos tai oma säännöllisen talousvesiasetuksen mukaisen 
näytteenoton kohteena oleva talousvesilähde. 

 Laitoksessa mahdollisesti käytetty kierrätysvesi ei aiheuta saastumisriskiä. Kierrätysvesi 
täyttää samat vaatimukset kuin talousvesi, paitsi jos toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että veden laatu ei vaikuta valmiiden elintarvikkeiden turvallisuuteen 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 - Laitoksen käyttämän talousveden lähde/lähteet on terveydensuojelulain 
mukaisesti talousvettä toimittava laitos tai oma säännöllisen 
talousvesiasetuksen mukaisen näytteenoton kohteena oleva 
talousvesilähde. Tämä voidaan osoittaa esim. vesihuollon järjestämiseksi 
tehdyllä sopimuksella tai asia on kuvattu omavalvontasuunnitelmassa. 

- Kierrätysveden käyttö on järjestetty siten, että se ei aiheuta saastumisriskiä. 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Laitoksen käyttämän talousveden lähde/lähteet on terveydensuojelulain 

mukaisesti talousvettä toimittava laitos tai oma säännöllisen 
talousvesiasetuksen mukaisen näytteenoton kohteena oleva 
talousvesilähde, mutta laitos ei pysty osoittamaan asiaa esim. vesihuollon 
järjestämiseksi tehdyllä sopimuksella tai sitä ei ole kuvattu 
omavalvontasuunnitelmassa. 

- Kierrätysveden käytössä on pieniä puutteita, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Esimerkiksi: 
- Kierrätysveden käytössä on epäkohtia, jotka heikentävät 

elintarviketurvallisuutta. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Laitoksen käyttämä talousvesi ei tule talousvettä toimittavasta laitoksesta tai 
omasta säännöllisen talousvesiasetuksen mukaisen näytteenoton kohteena 
olevasta talousvesilähteestä. 

- Laitoksessa käytetty kierrätysvesi vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
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1  Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 
 

1.5  Puhtaan veden vaatimustenmukaisuus 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kala-alan laitoksissa.  

 Puhtaan veden (puhdas merivesi tai vastaavanlainen makea vesi) laitoksessa tehtävään 
näytteenottoon liittyvät asiat tarkastetaan kohdassa 17.3 Veden ja jään 
omavalvontatutkimukset. 

 Jos tuotannossa käytetään talousvettä osittain tai kokonaan, arvioidaan siihen liittyvät asiat 
kohdassa 1.4 Talousveden vaatimustenmukaisuus. 

 Tässä kohdassa arvioidaan, että puhtaan veden otto on järjestetty siten ja sellaisesta 
vesilähteestä, että veden käyttö voidaan arvioida turvalliseksi. 

 Lisäksi tässä kohdassa arvioidaan, että kohteet ja toiminnot, joihin puhdasta vettä 
käytetään tuotannossa, ovat siihen soveltuvia elintarviketurvallisuutta vaarantamatta. 

 Tässä kohdassa tarkastetaan myös, että puhtaan veden lähteen mikrobiologinen ja 
kemiallinen laatu täyttää lainsäädännön vaatimukset ja suositukset. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Puhtaan veden otto ja sen mahdollinen puhdistus on järjestetty teknisesti siten, että riskit 
hallitaan. 

 Puhtaan veden lähde on arvioitu laadultaan sellaiseksi, että sitä voi käyttää laitoskohtaisesti 
määritellyissä toiminnoissa kala-alan laitoksessa.  

o Vesi ei saa sisältää mikrobeja, haitallisia aineita tai myrkyllistä meriplanktonia siinä 
määrin, että elintarvikkeen turvallisuus heikkenee epäsuorasti tai suoraan. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 - Puhtaan veden lähde on arvioitu laadultaan sellaiseksi, että sitä voi käyttää 
puhdistamattomana tai puhdistettuna laitoskohtaisesti määritellyissä 
toiminnoissa. 

- Mahdollinen veden puhdistus on järjestetty teknisesti siten, että 
elintarvikkeiden turvallisuus ei heikenny. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Puhtaan veden lähde on arvioitu laadultaan sellaiseksi, että sitä voi 

käyttää puhdistamattomana tai puhdistettuna laitoskohtaisesti 
määritellyissä toiminnoissa.  

- Toiminnot, joissa puhdasta vettä käytetään, on määritelty osin 
puutteellisesti, mutta käyttö niissä ei heikennä elintarviketurvallisuutta.  

- Mahdollisen veden puhdistamisjärjestelmän tekninen soveltuvuus on 
puutteellisesti arvioitu, mutta sen käyttö ei heikennä 
elintarviketurvallisuutta. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattava esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Käytössä oleva puhtaan veden lähde on arvioitu laadultaan sellaiseksi, että 
sitä voi käyttää lainsäädännön sallimissa toiminnoissa kala-alan 
laitoksessa, mutta esim. puhdistamattoman veden laadunvaihtelu saattaa 
heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Toiminnot, joissa puhdasta vettä käytetään, on määritelty puutteellisesti tai 
käyttö niissä voi heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Mahdollisen veden puhdistamisjärjestelmän tekninen soveltuvuus on 
puutteellisesti arvioitu, ja sen käyttö voi heikentää elintarviketurvallisuutta. 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Käytössä oleva puhdas vesi ei täytä laatuvaatimuksia ja saattaa vaarantaa 
elintarviketurvallisuutta. 

- Puhdasta vettä käytetään sellaisissa toiminnoissa, että sen käyttö 
vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 

- Mahdollinen veden puhdistamisjärjestelmä vaarantaa 
elintarviketurvallisuutta. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus 178/2002/EY 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden asetus (EY) N:o 853/2004, liite III jakso VIII  
- Laitosasetus MMMa 795/2014, liite 2, luku 10.2 
- Eviran ohje 16023, Kalastustuotteiden valvonta 
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1 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen 
 
1.6 Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus 
 
 
Huomioitavaa: 
 

 Tässä kohdassa arvioidaan omavalvontasuunnitelman, siihen sisältyvän vaarojen arvioinnin 
ja mahdollisesti muiden HACCP-menettyjen tarkastettavuus, perusrakenne, kattavuus sekä 
ajantasaisuus yleisellä tasolla. 

 Omavalvontasuunnitelma ja sen toteutus, riittävyys ja sopivuus arvioidaan kunkin 
asiakokonaisuuden kohdalla ja arviointi sisällytetään asiakokonaisuuden arvosanaan. 

 Pienissä yrityksissä (1-2 työntekijää) kaikkien tukijärjestelmään kuuluvien ohjelmien 
kuvausten ei välttämättä tarvitse olla kirjallisessa muodossa. 

 Eviran arvioima hyvän käytännön ohje voi joissakin tapauksissa korvata toimijan oman 
vaarojen arvioinnin. 

 Omavalvontasuunnitelma voi olla osa laatujärjestelmää.  
 Omavalvontasuunnitelman tulee olla helposti tarkastettavissa. Jos omavalvontasuunnitelma 

on laaja, suunnitelmaan perehtyneen laitoksen henkilökunnan apua tulisi käyttää 
suunnitelmaa tarkastettaessa. Arviointitulokseen ei saa vaikuttaa heikentävästi se, että 
valvoja ei löydä omatoimisesti tarvittavia asioita omavalvontasuunnitelmasta.  

 Kriittisiä hallintapisteitä ei välttämättä tarvitse olla, jos tähän on päädytty vaarojen arvioinnin 
perusteella. 

 
 

Tarkastettavia asioita: 
 

 Omavalvontasuunnitelman tarkastettavuus 

 Tukijärjestelmän kattavuus  

 Vaarojen arviointi  

 Mahdolliset kriittiset hallintapisteet, kriittiset rajat, seurantamenettelyt ja korjaavat 
toimenpiteet 

 Todentamiskäytännöt  

 Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus sekä alku- ja tarvittaessa uudelleenarviointi 
(validointi) 

 Lainsäädännössä tutkittavaksi edellytetyille omavalvontanäytteille käytettävä(t) 
laboratorio(t) 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Omavalvontasuunnitelma on tarkastettavissa.  
 
Omavalvontasuunnitelmassa on kaikki vaadittavat tukijärjestelmään kuuluvat 
ohjelmat. 
  
Omavalvontasuunnitelma kattaa kaikki laitoksen tilat ja toiminnot. 
 
Vaarojen arviointi on tehty kaikille prosesseille ja tuoteryhmille. 
 
Hallintapisteet ja hyvät toimintatavat on määritetty. 
 
Mahdolliset kriittiset hallintapisteet, kriittiset rajat, seurantamenettelyt ja 
korjaavat toimenpiteet on määritetty. 
 
Todentamiskäytännöt on määritetty. 
 
Omavalvontasuunnitelma on päivitetty olennaisten muutosten jälkeen, 
omavalvonnan toimivuus on validoitu ennen käyttöönottoa ja se on tarvittaessa 
uudelleenvalidoitu. 
 
Lainsäädännössä tutkittavaksi edellytetyt omavalvontanäytteet tutkitaan Eviran 
hyväksymässä laboratoriossa. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Esimerkiksi: 

- Tukijärjestelmässä on pieniä epäkohtia. 
- Seurantamenettelyiden tai korjaavien toimenpiteiden kuvauksissa on 

epätarkkuuksia. 
- Omavalvontasuunnitelman päivityksessä olennaisten muutosten jälkeen 

on pieniä epäkohtia. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Omavalvontasuunnitelma ei ole tarkastettavissa. 
- Tukijärjestelmässä ei ole kaikkia vaadittavia ohjelmia. 
- Vaarojen arviointia ei ole tehty kaikille prosesseille ja tuoteryhmille ja 

epäkohdat voivat heikentää elintarviketurvallisuutta. 
- Poikkeamille kriittisistä rajoista ei ole määritetty korjaavia toimenpiteitä 
- Todentamiskäytäntöjä ei ole määritetty. 
- Omavalvontasuunnitelmaa ei ole päivitetty olennaisten muutosten jälkeen, 

eikä suunnitelma vastaa nykyistä toimintaa. 
- Omavalvontasuunnitelman toimivuutta ei ole alku- ja/tai tarvittaessa 

uudelleenvalidoitu. 
- Lainsäädännössä tutkittavaksi edellytetyt omavalvontanäytteet tutkitaan 

laboratoriossa, joka ei ole Eviran hyväksymä. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Suurin osa tukijärjestelmän vaadittavista osista puuttuu. 
- Vaarojen arviointia ei ole tehty sellaisille prosesseille tai tuoteryhmille, 

joissa epäkohdat voivat vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 
- Kriittisille hallintapisteille ei ole määritetty kriittisiä rajoja. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002/EY 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, 4 art. 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014; 5 § 
- Eviran ohje16043: Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta 

 
Päivitykset versioon 2: 

- ”Huomioitavaa”-kohtaan on tarkennettu omavalvontasuunnitelman tarkastettavuutta. 
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Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus 
 
Yleinen arviointi 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tässä ohjeistetaan kunkin asiakokonaisuuden omavalvonnan eli suunnitelman ja 
toteutuksen (sisältäen tukijärjestelmän ja mahdollisen HACCP:n) riittävyyden ja sopivuuden 
arviointia. 

 Lisäksi ohjeistetaan ko. asiakokonaisuuden omavalvontaan liittyvän kirjanpidon ja sen 
säilytyksen arviointia. 

 Tämän ohjeen mukaista arvosanaa EI sisällytetä kohtaan 1.6 Omavalvonnan yleinen 
vaatimustenmukaisuus. 

 Arviointi sisällytetään kunkin asiakokonaisuuden arvosanaan. 

 Arviointi tehdä ensisijaisesti toteutuksen ja kirjanpidon perusteella, tarpeen mukaan 
tarkastetaan myös suunnitelma.   

 
 

Tarkastettavia asioita: 

 Omavalvonnan toteutuksen, mukaan lukien korjaavien toimenpiteiden sopivuus ja riittävyys. 

 Omavalvontasuunnitelman riittävyys, sopivuus ja ajantasaisuus. 

 Tukijärjestelmään liittyvän seurannan ja toteutuksen kirjanpito. 

 Mahdollisten kriittisten hallintapisteiden seurannan kirjanpito. 

 Poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjanpito (esimerkiksi lämpötilapoikkeamat, 
puutteet ketjuinfotiedoissa, poikkeamat näytteenottotuloksissa).   

  poikkeamalla (deviation) tarkoitetaan seurantatulosta, joka on asetetun rajan ulkopuolella, 
ei-hyväksyttävä seurantatulos  

  seurannalla (monitoring) tarkoitetaan suunnitelmallisesti tehtyjä havaintoja tai mittauksia 
sen arvioimiseksi, onko seurattava asia hallinnassa 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Omavalvonnan toteutuksella hallitaan asiakokonaisuuteen liittyvät riskit. 
 
Omavalvonnan toteutus vastaa suunnitelmaa.  
 
Omavalvontasuunnitelma on toimintaan nähden riittävä ja sopiva ja se on ajan 
tasalla. 
 
Kriittisiin hallintapisteiden seurannan kirjaukset on tehty. 
 
Korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät. Poikkeamat ja korjaavat 
toimenpiteet on kirjattu. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Omavalvonnan toteutuksessa on pieniä epäkohtia. 
- Omavalvonnan toteutus ei kaikilta osin vastaa suunnitelmaa.  
- Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä epätarkkuuksia tai se ei ole täysin 

ajan tasalla. 
- Kriittisten hallintapisteiden seurannan kirjaukset on pääsääntöisesti tehty, 

mutta yksittäisiä kirjauksia on jäänyt tekemättä.  
- Korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät. Tukijärjestelmään 

liittyvien poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä 
epäkohtia. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Omavalvonnan toteutuksella ei hallita asiakokonaisuuteen liittyviä riskejä ja 
elintarviketurvallisuus heikentyy. Esimerkiksi kriittisten hallintapisteiden 
seurannassa on suuria epäkohtia. 

- Omavalvonnan toteutus eroaa merkitsevästi suunnitelmasta. 
- Omavalvontasuunnitelmassa on suuria epäkohtia tai asiakohtainen 

omavalvontasuunnitelma puuttuu. Arviointi riippuu asiakokonaisuudesta. 
- Kriittisten hallintapisteiden seurannan kirjauksissa on suuria epäkohtia. 
- Tukijärjestelmään liittyviä korjaavia toimenpiteitä ei ole tehty tai ne ovat 

olleet riittämättömiä. Elintarviketurvallisuus heikentyy. 
- Tukijärjestelmään liittyvien poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden 

kirjauksissa on suuria epäkohtia. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Omavalvonnan toteutuksella ei hallita asiakokonaisuuteen liittyviä riskejä ja 
elintarviketurvallisuus vaarantuu. Esimerkiksi kriittisten hallintapisteiden 
seurantaa ei tehdä. 

- Asiakohtainen omavalvontasuunnitelma puuttuu. Arviointi riippuu 
asiakokonaisuudesta. 

- Kriittisiin hallintapisteisiin liittyviä korjaavia toimenpiteitä ei ole tehty tai ne 
ovat olleet riittämättömiä. 

- Tukijärjestelmään liittyviä korjaavia toimenpiteitä ei ole tehty tai ne ovat 
olleet riittämättömiä. Elintarviketurvallisuus vaarantuu. 
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2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 
 
2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 

 Tilojen ja rakenteiden kunnossapidolla tarkoitetaan esimerkiksi katto-, lattia- ja 
seinäpintojen ja -rakenteiden sekä ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta, eheyttä ja 
kunnossapitoa. Esimerkiksi ilmanvaihtokanavien puhdistusta, lattiakaivojen hajulukkojen 
huoltoa, erilaisten putkien läpivientien viimeistelyä sekä ilman virtaussuuntien 
asianmukaisuutta. Ilmanvaihtoputkien ulkopintojen, päätepisteiden tai suojakoteloiden/-
ritilöiden puhtaus arvioidaan rakenteiden puhtauden yhteydessä kohdassa 3.1. 

 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito arvioidaan kohdassa 2.3. 

 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys arvioidaan kohdassa 3.1 ja pintojen, kalusteiden, 
laitteiden ja välineiden puhtaus kohdassa 3.2. 

 Tiivistymisveden muodostumista arvioidaan elintarvikkeiden jäähdyttämisen aikana 
kohdassa 5.4 ja elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin aikana kohdassa 5.6. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Tilojen ja rakenteiden sekä ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus ja kunnossapito 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä:” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Laitoksen tilat ja rakenteet (lattiat, seinät, katot, ikkunat, ovet) ovat hyvässä 
kunnossa niin, että ne toimivat tarkoituksenmukaisesti ja ne voidaan puhdistaa 
asianmukaisesti. Ilmanvaihto on toimiva ja riittävä, ja ilmanvaihtojärjestelmän 
kunnossapidosta on huolehdittu. 
 
Laitos havaitsee kunnostusta vaativat kohteet omavalvonnassaan, laatii 
asianmukaisen korjaussuunnitelman ja suorittaa korjaukset ajallaan. Toimija on 
tarvittaessa ottanut riittävät poikkeusjärjestelyt käyttöön korjaussuunnitelman 
toteuttamisen ajaksi. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Tilojen, rakenteiden tai ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapidossa tai 
toimivuudessa on pieniä epäkohtia, mutta elintarviketurvallisuus ei heikenny. 
Esimerkiksi: 

- Sosiaalitiloissa tai muissa tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia 
elintarvikkeita, seinä- tai lattiapinnoissa on huomattavaa ruostumista, 
hilseilyä tai kuluneisuutta. 
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- Tiloissa, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, seinä- tai 
lattiapinnoissa on paikoittain huomattavaa kuluneisuutta, mutta 
elintarviketurvallisuus ei kuitenkaan heikenny. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Tilojen, rakenteiden tai ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapito on ollut 
puutteellista. Laitoksella ei ole asianmukaista korjaussuunnitelmaa tai 
korjaussuunnitelmaa ei noudateta. Esimerkiksi: 

- Tiloissa, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, seinä- tai 
lattiapinnoissa on ruostumista, hilseilyä, homehtumista tai huomattavaa 
kuluneisuutta. Esimerkiksi suojaamattomien elintarvikkeiden säilytykseen 
käytetyn kylmiön seinät ovat ruosteessa, tai korkean hygienian alueella 
silikonitiivisteissä on hometta tai ovien tiivisteet ovat rikki. 

- Toimimaton ilmanvaihto aiheuttaa tiivistymisveden runsasta muodostumista 
rakenteisiin. 

- Väärin säädetty ilmanvaihto saa aikaan virheellisiä painesuhteita, jolloin 
ilma virtaa likaisista tiloista puhtaisiin tiloihin (esim. jätehuoneesta 
tuotantotiloihin), mikä johtaa elintarviketurvallisuuden heikentymiseen. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia 
määräaikaan mennessä. 

  
Tilojen tai rakenteiden kunnossapito on laiminlyöty. Laitoksella ei ole 
korjaussuunnitelmaa tai korjaussuunnitelmaa jätetään toistuvasti noudattamatta. 
Esimerkiksi: 

- Tiloissa, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, katosta voi 
pudota hilseilevää maalia tai rappausta suojaamattomien elintarvikkeiden 
päälle. 

- Toimimattoman ilmanvaihdon vuoksi tiivistymisvettä muodostuu 
tuotantotilojen rakenteisiin, joista se voi pudota suojaamattomien 
elintarvikkeiden päälle. 

- Tuotantotiloissa ikkunarakenteet eivät ole tiiviit, jolloin haittaeläimillä on 
mahdollisuus päästä tuotantotiloihin. 

- Kattorakenteet tai seinäpinnat ovat homehtuneet korkean hygienian 
alueella. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 

 

Päivitys versioon 2 
- Oivallinen-kohtaan lisätty vaatimus poikkeusjärjestelyjen käyttöönotosta korjausten ajaksi. 
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2 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 
 
2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 

 Vesilaitteilla tarkoitetaan tässä ensisijaisesti elintarvikkeiden valmistukseen suoraan liittyviä 
vesilaitteita, esimerkiksi vesisäiliöitä, vesiputkia, hanasuodattimia, jääkoneita, 
vesijäähdytyslaitteita ja vettä käyttäviä desinfiointilaitteita. 

 Kunnossapidolla tarkoitetaan sitä, että laitteet toimivat kuten on tarkoitettu, niiden toiminta 
tarkistetaan säännöllisesti, ne huolletaan riittävän nopeasti ja niiden kunnosta (myös niiden 
pintojen kunnosta eli puhtaanapidettävyydestä) ja kalibroinnista huolehditaan. 

 Tässä kohdassa arvioidaan myös pakasteiden varastoinnissa käytettävien mittalaitteiden ja 
lämpötilojen tallennusjärjestelmien standardointivaatimusten täyttymisen osoittaminen 
komission asetuksen 37/2005 mukaisesti sekä jäädytettyjen elintarvikkeiden 
lämpötilahallinnassa käytettävien mittalaitteiden toimivuus. Komission asetuksen 37/2005 
mittauslaitevaatimuksia ei sovelleta raaka-aineina käytettävien pakasteiden 
lämpötilavalvontaan. 

 Laitoksen tilojen ja rakenteiden kunnossapito arvioidaan kohdassa 2.2. 

 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys arvioidaan kohdassa 3.1 ja pintojen, kalusteiden, 
laitteiden ja välineiden puhtaus kohdassa 3.2. 

 Vesipisteiden (esim. käsienpesupisteiden) ja vettä käyttävien laitteiden (esim. 
desinfiointilaitteiden) hygienia arvioidaan kohdassa 5.3. 

 Elintarvikkeiden kuljetusten lämpötilan seurantaan käytettyjen laitteiden kalibrointi 
arvioidaan kohdassa 15.4. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Kalusteiden, laitteiden (mukaan lukien mittalaitteiden, kuten lämpömittarien), vesilaitteiden 
ja välineiden toimivuus, kunnossapito ja tarvittaessa kalibrointi 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapidosta on 
huolehdittu. Kalusteet, laitteet, vesilaitteet ja välineet toimivat kuten on 
tarkoitettu, ne voidaan puhdistaa asianmukaisesti, niiden toiminta tarkistetaan 
säännöllisesti ja ne huolletaan riittävän nopeasti.  
 
Laitos havaitsee kunnostusta vaativat kohteet omavalvonnassaan, laatii 
asianmukaisen korjaussuunnitelman ja suorittaa korjaukset ajallaan. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 
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 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden tai välineiden kunnossapidossa on pieniä 
epäkohtia, mutta elintarviketurvallisuus ei heikenny. Esimerkiksi: 

- Tiloissa, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, kalusteiden tai 
laitteiden rungoissa (ei elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevilla 
pinnoilla), on puhdistusta vaikeuttavia kulumia. 

- Tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia elintarvikkeita, tai sosiaalitiloissa 
kalusteet, laitteet tai välineet ovat erittäin kuluneita. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden tai välineiden kunnossapito on ollut 
puutteellista. Laitoksella ei ole asianmukaista korjaussuunnitelmaa tai 
korjaussuunnitelmaa ei noudateta. Esimerkiksi: 

- Suojaamattomaan elintarvikkeeseen kosketuksissa oleva kuljetinhihna on 
rispaantunut siten, ettei se ole enää helposti puhtaana pidettävä. 

- Leikkaamon työtasot ovat kuluneita siten, etteivät ne ole enää helposti 
puhtaana pidettäviä. 

- Hanasuodattimien tai vesiletkujen kunto tai ikä heikentää 
elintarviketurvallisuutta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden tai välineiden kunnossapito on laiminlyöty. 
Laitoksella ei ole korjaussuunnitelmaa tai korjaussuunnitelmaa jätetään 
toistuvasti noudattamatta. Esimerkiksi: 

- Suojaamattomaan elintarvikkeeseen kosketuksissa oleva kuljetinhihna on 
erittäin rispaantunut ja pinnaltaan kulunut, eikä sitä enää saa puhdistettua. 

- Putkistojen pesuun käytetty kiertopesulaitteisto ei toimi asianmukaisesti ja 
elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Vesijäähdytysallas tai -laitteisto on pahoin ruostunut. 
- Lämpömittarin tai automaattisen lämpötilan seurantajärjestelmän 

huolto/kalibrointi on laiminlyöty ja elintarviketurvallisuus vaarantuu. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Komission asetus 37/2005 
 

Päivitykset versioon 3: 
- Huomioitavaa-kohtaan on lisätty:  

- Komission asetuksen 37/2005 mittauslaitevaatimuksia ei sovelleta raaka-aineina 
käytettävien pakasteiden lämpötilavalvontaan. 
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Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

3  Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 
 
3.1  Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Tässä kohdassa arvioidaan elintarvikkeiden tuotantotilojen ja niissä olevien rakenteiden 
puhtaanapitoa. Tilat ja rakenteet eivät yleensä ole suoraan kosketuksissa elintarvikkeiden 
kanssa. 

 Lisäksi tässä kohdassa arvioidaan siivousvälinetilojen ja sosiaalitilojen puhtautta ja 
järjestystä. 

 Tilojen ja rakenteiden kunnossapitoa arvioidaan erikseen kohdassa 2.2. 

 Rakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi katto-, lattia- ja seinäpintoja sekä katto-, lattia- ja 
seinärakenteita, kuten putkistoja, johtoja ja kattoratoja. 

 Rakenteiden puhtaudella tarkoitetaan myös esimerkiksi erilaisten putkien ja sähköjohtojen 
ulkopintojen ja päätepisteiden tai suojakoteloiden/ritilöiden puhtautta (ilmanvaihtokanavien 
sisäpuolinen puhtaus arvioidaan kunnossapidon yhteydessä kohdassa 2.2), kattoratojen 
puhtautta, ovi- ja ikkunapintojen puhtautta sekä lattiakaivojen ja niiden siivilöiden puhtautta. 

 Tilojen järjestyksellä tarkoitetaan tuotantotiloissa ylläpidettävää raaka-aineiden, valmiiden 
tuotteiden ja tavaroiden järjestystä ja esimerkiksi tuotantotilojen käytävillä ylläpidettävää 
järjestystä. 

 Vesipisteiden puhtaus arvioidaan kohdassa 5.3 ”Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden 
hygienia”. 

 Puhtauden mikrobiologinen seuranta arvioidaan kohdassa 17.1. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikehuoneiston katto-, seinä- ja lattiapintojen sekä -rakenteiden puhtaus ja järjestys. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Omavalvonnan osalta esimerkiksi seuraavia asioita: 
o Kaikkien tilojen ja rakenteiden huomioiminen suunnitelmassa/ohjelmissa 
o Puhtauden aistinvarainen seuranta 
o Puhdistus- ja desinfiointiohjeet 
o Käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Laitoksen tilat ja rakenteet ovat puhtaita ja järjestyksessä. 
- Laitoksen omavalvonta on riittävää tilojen ja rakenteiden puhtauden ja 

järjestyksen varmistamiseksi. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Käytävillä säilytetään tavaroita, joita ei käytetä tuotannossa ja jotka 

keräävät pölyä ja likaa, mutta elintarviketurvallisuus ei kuitenkaan heikenny. 
- Sosiaalitiloissa ja muissa tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia 

elintarvikkeita, on tilojen ja rakenteiden pinnoilla likaa tai hometta. 
- Omavalvonnassa ei ole huomioitu kaikkia tiloja tai pintoja tai puhdistusväli 

on liian pitkä mutta elintarviketurvallisuus ei kuitenkaan heikenny. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Tilojen tai rakenteiden pinnoilla on likaa tai hometta korkean hygienian 
alueella ja epäkohta heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia elintarvikkeita, kattorakenteet 
(kuten ilmanvaihtoputket tai kattoradat) ovat pinnaltaan pölyisiä tai likaisia ja 
likaa (esimerkiksi ratarasvaa) voi pudota suojattujen elintarvikkeiden päälle. 

- Tuotantotiloissa säilytetään niihin kuulumattomia tavaroita, minkä vuoksi 
tilojen tai rakenteiden puhtaanapito on heikentynyt. 

- Sosiaalitiloissa tai muissa tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia 
elintarvikkeita, on likaa ja epäjärjestystä niin, että työskentelyhygienia ja 
elintarvikkeiden turvallisuus heikentyy. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut 
annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 Esimerkiksi: 
- Tilojen tai rakenteiden pinnoilla on pinttynyttä likaa tai hometta korkean 

hygienian alueella ja epäkohta vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 
- Tiloissa, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, kattorakenteet 

ovat erittäin likaisia tai erittäin pölyisiä ja likaa tai pölyä voi pudota 
suojaamattomien elintarvikkeiden päälle. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
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Päivitykset versioon 2:  
- Tarkennettu esimerkkejä liittyen arvosanoihin Hyvä, Korjattavaa ja Huono 
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3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus  
 
3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus  
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 

 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtautta ei tarvitse todentaa näytteenotolla, 
vaan arviointi voidaan suorittaa aistinvaraisesti. Mikrobiologinen seuranta arvioidaan 
kohdassa 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset. 

 Tässä kohdassa pinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi työskentelypintoja, jotka ovat suoraan 
kosketuksissa suojaamattomiin tai suojattuihin elintarvikkeisiin. Ei seinäpintoja. 

 Siivousvälineiden puhtautta arvioitaessa on huomioitava, että ovatko ne tarkoitettu yleisiin 
tiloihin vai käytetäänkö niitä sellaisiin pintoihin, joissa käsitellään pakkaamattomia helposti 
pilaantuvia elintarvikkeita. 

 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito arvioidaan kohdassa 2.2 

 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito arvioidaan kohdassa 2.3 

 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys arvioidaan kohdassa 3.1 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Laitoksessa käytössä olevien työskentelypintojen, kalusteiden, laitteiden (pois lukien 
vesilaitteet, mukaan lukien uunit ja kuumennuslaitteet) ja välineiden (mukaan lukien 
siivousvälineet) puhtaus. 

 Siipikarjan vesijäähdytyslaitteiston päivittäinen puhdistus. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 - Laitoksen pinnat, kalusteet, laitteet ja välineet ovat puhtaita. 
- Laitoksen omavalvonta on riittävä pintojen, kalusteiden, laitteiden ja 

välineiden puhtauden varmistamiseksi.  
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Pinnat, kalusteet, laitteet ja välineet, jotka ovat kosketuksissa 

suojaamattomiin elintarvikkeisiin, ovat puhtaita.  
- Laitoksen muiden pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaudessa 

on pieniä epäkohtia esimerkiksi puhdistamatonta likaa, pölyä, jotka eivät 
kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta.  

- Siivousvälineiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia, mutta ne eivät ole 
käyttötarkoituksensa huomioiden niin likaisia, että siitä voisi aiheutua haittaa 
elintarviketurvallisuudelle.  

- Omavalvonnassa ei ole huomioitu kaikkia laitoksen pintoja, kalusteita, 
laitteita ja välineitä tai puhdistusväli on liian pitkä, mutta 
elintarviketurvallisuus ei kuitenkaan ole heikentynyt. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

    Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Laitoksen pintojen, kalusteiden, laitteiden tai välineiden puhtaudessa on 

puutteita, jotka saattavat heikentää elintarviketurvallisuutta 
- Pinttynyttä likaa tai hometta on esimerkiksi sellaisilla pinnoilla, jotka eivät 

ole suoraan kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.   
 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Pintojen, kalusteiden, laitteiden tai välineiden puhtaanapito on selkeästi 
laiminlyöty.  

- Tuotantotilojen pinnoissa, kalusteissa, laitteissa tai välineissä on pinttynyttä 
likaa tai hometta.  

- Suojaamattomia elintarvikkeita käsitellään likaisilla tai homeisilla pinnoilla, 
kalusteilla, laitteilla tai välineillä siten, että se vaarantaa 
elintarviketurvallisuutta. 

- Siivousvälineet ovat niin likaisia, etteivät ne enää sovellu käyttöön ja 
vaativat välittömästi uusimista. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
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3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus 
 
3.5 Haittaeläinten torjunta 
 
 
Huomioitavaa: 
 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. Vaikka laitos olisi ulkoistanut 
haittaeläintorjunnan hoitamisen, laitos kuitenkin vastaa siitä, että haittaeläintorjunta on 
asianmukaista. 

 Haittaeläinten torjuntaan käytettävät torjunta-aineet hyväksyy Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukes (www.tukes.fi). Hyväksytyt torjunta-aineet löytyvät Tukesin 
biosidirekisteristä (http://biosidit.tukes.fi). 

 
 
Tarkastettavia asioita: 
 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Onko haittaeläimiä (kuten jyrsijöitä, hyönteisiä, lintuja) tai merkkejä niistä (kuten ulosteita tai 
esimerkiksi jyrsijöiden vahingoittamia materiaaleja) havaittavissa laitoksen tiloissa. 

 Etteivät torjuntaan käytettävät aineet saastuta elintarvikkeita, raaka-aineita ja/tai 
pakkausmateriaaleja. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Elintarvikehuoneiston haittaeläinten torjuntaa koskeva omavalvontasuunnitelma 
on vaatimusten mukainen, sitä noudatetaan ja torjunnasta pidetään kirjaa. 
Haittaeläimiä tai merkkejä niistä ei ole havaittavissa. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, joissa: 
- Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä puutteita, esimerkiksi jos käytössä 

on syöttilaatikoita tai ansoja, niiden sijainnista pidettävä kartta ei ole ajan 
tasalla. 

- Omavalvonta suunnitelman toteutuksessa on pieniä puutteita, esimerkiksi 
jos käytössä on syöttejä, ne tarkastetaan harvemmin kuin on suunniteltu. 

- Kirjauksissa on puutteita. 
 

  

http://www.tukes.fi/
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattava esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Omavalvontasuunnitelmasta puuttuu kokonaan jokin haittaeläinryhmä, 

esimerkiksi kärpästen torjuntaan ei ole suunnitelmaa. 
- Haittaeläimiä, kuten hyönteisiä, tai merkkejä haittaeläimistä havaitaan 

laitoksen tiloissa, ja torjuntatoimenpiteet eivät ole riittävän tehokkaita. 
- Haittaeläintorjuntaa toteutetaan vain satunnaisesti, vaikka haittaeläimiä, 

kuten hyönteisiä, tai merkkejä haittaeläimistä on havaittavissa laitoksen 
tiloissa. 

- Kirjaukset ovat puutteelliset. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut 
annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Omavalvonnassa ei ole haittaeläintorjuntasuunnitelmaa, tai suunnitelmasta 

puuttuu useita haittaeläinryhmiä. 
- Haittaeläintorjuntaa ei tehdä, ja haittaeläimiä tai merkkejä niistä on 

havaittavissa tuotantotiloissa. 
- Kirjanpitoa haittaeläintorjunnasta ei ole lainkaan. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa, Eviran ja Tukesin ohje 

toimijoille, 10.12.2015. 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/ohjeet/jyrsijatorjuntaohje_2015.pdf 

 
Päivitykset versioon 2: 

- Huomioitavaa –kohtaa on tarkennettu torjunta-aineiden hyväksynnän osalta. 
- Tarkastettavia asioita kohtaan on lisätty etteivät torjuntaan käytettävät aineet saastuta elintarvikkeita, 

raaka-aineita ja/tai pakkausmateriaaleja. 
- Arvioinnin esimerkkejä on tarkennettu. 
- Lainsäädäntö ja ohje luetteloon on lisätty Eviran ja Tukesin ohje toimijoille jyrsijätorjunnasta.  

 

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/ohjeet/jyrsijatorjuntaohje_2015.pdf
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3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus  
 

3.6 Jätteiden ja jätevesien poistaminen  
 
 
Huomioitavaa: 

 Elintarvikejätteiden, muiden jätteiden ja jätevesien poistamisen hygieenisyys ja riittävyys 
arvioidaan tämän ohjeen perusteelle vain siltä osin kuin se on laitosten vastuulla. 

 Sivutuotteet laitoksissa arvioidaan kohdassa 5.7 Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin 
hygienia. 

 Henkilökunnan työskentelyhygienia arvioidaan kohdassa 4.1 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikejätteiden ja muiden jätteiden säilytys. 

 Elintarvikejätteiden ja muiden jätteiden poistaminen laitoksesta.  

 Jäteittä koskevien kuljetusreittien noudattaminen laitoksessa. 

 Jäteastioiden soveltuvuus jätteiden keräilyyn. Suljettavat astiat tai muu soveltuva astia tai 
poistojärjestelmä. Jäteastiat selvästi erotettavissa elintarvikkeiden säilytykseen 
käytettävistä astioista. 

 Jäteastioiden ja jätehuoltotilojen pesu ja puhtaus.   

 Laitoksen vastuulla olevien jätehuoltotoimintojen hygieenisyys. 

 Jätehuoltotilojen, joista vastaa jätehuoltoyhtiö tai muu ulkopuolinen taho, yleisen siisteyden, 
puhtauden ja järjestyksen seuraaminen ja reklamointi tarvittaessa vastuulliselle taholle, jos 
jätehuoltotiloissa esiintyvä epäkohta aiheuttaa riskin elintarviketurvallisuudelle.    

 Viemärijärjestelmien soveltuvuus ja toimivuus elintarvikkeiden käsittelyalueella.  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Elintarvikejätteet ja muut jätteet säilytetään riittävän erillään elintarvikkeiden 
valmistuksesta ja käsittelystä. 

- Elintarvikejätteet ja muut jätteet siirretään jätehuoltotiloihin mahdollisimman 
pian esimerkiksi seuraavan tuotantotauon aikana tai tuotantovuoron 
päättyessä. 

- Jäteastioiden puhtaudesta on huolehdittu ja jäteastiat soveltuvat 
käyttötarkoitukseen. 

- Jätehuoltotilojen yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys on hyvä.  
- Viemärijärjestelmä ei aiheuta saastumisriskiä elintarvikkeille.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Elintarvikejätteiden ja muiden jätteiden siirtämisessä jätehuoltotiloihin on 

pientä huomautettavaa. 
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- Jäteastioiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia, mutta jäteastiat soveltuvat 
käyttötarkoitukseen. 

- Jätehuoltotilojen yleisessä siisteydessä, puhtaudessa tai järjestyksessä on 
pieniä epäkohtia. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Elintarvikejätteitä ja muita jätteitä säilytetään laitoksessa niin, että 
elintarviketurvallisuus heikentyy.   

- Jäteastiat ovat likaiset ja/tai jäteastiat eivät sovellu käyttötarkoitukseen. 
- Jätehuoltotilan yleisestä siisteydestä, puhtaudesta tai järjestyksestä ei ole 

huolehdittu. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Elintarvikejätteitä ja muita jätteitä säilytetään laitoksessa niin, että 
elintarviketurvallisuus vaarantuu. Esimerkiksi jätteet viedään tuotantotiloista 
jätehuoltotiloihin vain kerran viikossa.   

- Osittain tai kokonaan avoimien viemärikourujen jäte valuu saastuneelta 
alueelta kohti puhdasta aluetta tai puhtaalle alueelle, varsinkin sellaisten 
elintarvikkeiden käsittelyalueelle, jotka ovat vaarassa saastua.  

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) 853/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
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4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 
 
4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 

 Suojakäsineiden käyttö arvioidaan kohdassa 4.3 Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus. 

 Puukkojen desinfiointilaitteen lämpötilavalvonta arvioidaan kohdassa 6.7. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Laitoksen omavalvonta on toiminnan laajuuteen nähden riittävä hygieenisten työtapojen 
varmistamiseksi. 

 Työtavat, esimerkiksi hygieeniset työskentelymenetelmät, kuten kahden puukon 
järjestelmän oikea käyttö. 

 Työvälineiden hygieeninen käyttö ja desinfiointiohjeet, työvälineiden käyttö vain niiden 
käyttötarkoitukseen. 

 Puhtausaluejaottelun ja määrättyjen kulkureittien noudattaminen. 

 Tupakointi. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Omavalvontasuunnitelmassa on kuvaukset raaka-aineiden ja 
elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä. 

- Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa ovat riittävät ja kattavat koko 
toiminnan. 

- Toiminnassa noudatetaan hyvää työskentelyhygieniaa, esimerkiksi 
työvälineet, kuten puukot, astiat, kauhat ja muut elintarvikkeiden ja niiden 
raaka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvat välineet vaihdetaan, 
puhdistetaan ja desinfioidaan säännöllisesti. 

- Henkilökunta huolehtii käsihygieniasta, myös työvaiheiden välillä.  
- Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä 

materiaalien kulkureiteistä noudatetaan. 
- Tupakoinnista annettuja määräyksiä noudatetaan. 
- Työskentelyhygieniaohjeistuksen toteuttamista seurataan. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Omavalvontasuunnitelmassa on kuvaukset raaka-aineiden ja 

elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä.  
- Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa eivät kata koko toimintaa. 

Ilmenee pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan heikennä 
elintarviketurvallisuutta. 

- Työvälineiden hygieenistä käyttöä ei kaikilta osin ole ohjeistettu, mutta hyviä 
käytäntöjä noudatetaan. Esimerkiksi työvälineet, kuten puukot, astiat, 
kauhat ja muut elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden kanssa 
kosketuksiin joutuvat välineet vaihdetaan, puhdistetaan ja desinfioidaan 
säännöllisesti. 

- Henkilökunta huolehtii käsienpesusta myös työvaiheiden välillä. 
- Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä 

materiaalien kulkureiteistä noudatetaan puhtaan alueen osalta. 
- Tupakoinnista annettuja määräyksiä noudatetaan melko hyvin. 

Tarkastuksessa ilmenee pieniä poikkeamia. 
- Työskentelyhygieniaohjeistuksen toteuttamisen seurannasta on 

suunnitelma, mutta sitä ei toteuteta. Henkilökohtaisessa hygieniassa tai 
toimintatavoissa ei näytä kuitenkaan olevan huomautettavaa. 

 
 

 

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Omavalvontasuunnitelmassa on keskeiset kuvaukset raaka-aineiden ja 
elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä. Puutteita ilmenee. 

- Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa eivät kata koko toimintaa. 
Ilmenee puutteita, jotka saattavat vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen. 

- Työvälineiden hygieenistä käyttöä ei ole ohjeistettu, mutta joitakin hyviä 
käytäntöjä noudatetaan. Esimerkiksi työvälineiden, kuten puukkojen, 
astioiden, kauhojen ja muiden elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden 
kanssa kosketuksiin joutuvien välineiden vaihdossa, puhdistuksessa ja 
desinfioinnissa on selviä puutteita. 

- Henkilökunta huolehtii käsienpesusta vaihtelevasti. 
- Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä 

materiaalien kulkureiteistä noudatetaan huonosti. 
- Tupakoinnista annettuja määräyksiä noudatetaan vaihtelevasti. 
- Työskentelyhygieniaohjeistuksen toteuttamisen seurannasta on 

suunnitelma, mutta sitä ei toteuteta. Henkilökohtaisessa hygieniassa tai 
toimintatavoissa on huomautettavaa. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole kaikkia kuvauksia raaka-aineiden ja 
elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä. 

- Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa puuttuvat. Puutteet vaikuttavat 
elintarviketurvallisuuteen. 

- Työvälineiden hygieenistä käyttöä ei ole ohjeistettu, eikä hyviä käytäntöjä 
havaita juurikaan noudatettavan. Esimerkiksi työvälineiden, kuten 
puukkojen, astioiden tai kauhojen ja muiden elintarvikkeiden ja niiden 
raaka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvien välineiden vaihdossa, 
puhdistuksessa ja desinfioinnissa on useita vakavia puutteita. 

- Henkilökunta huolehtii käsienpesusta satunnaisesti. 
- Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä 

materiaalien kulkureiteistä ei ole. 
- Tupakoinnista annettuja määräyksiä noudatetaan huonosti. 
- Suunnitelmaa työskentelyhygieniaohjeistuksen seurannasta ei ole ja 

seurantaa ei toteuteta. 
 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004; 3 ja 4 artikla, liite II, luku IX 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006; 11 §, 16 § 
- Elintarvikehuoneistoasetus MMMa 1367/2011; 4 § ja 9 § 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 

 
Päivitykset versioon 2: 

- Poistettu ohjeeseen 4.3 kuuluva ohjeistus. 
 



 
Esittelijä Marko Naapuri 

Asia 
Sivu/sivut 

4.3 
1 / 2 

  Ohje / versio 10276 / 2 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 15.1.2018 

Elintarviketurvallisuus  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

4  Henkilökunnan toiminta ja koulutus 
 
4.3  Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Henkilökunnan käyttämä työskentelynaikainen suojavaatetus (työasu, päähine ja jalkineet, 
sekä mahdolliset suojakäsineet) helposti pilaantuvia pakkaamattomia, sekä muita 
pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä. 

 Suojavaatetuksen puhtaus 

 Tulehtuneiden haavojen suojaaminen, sekä lävistyskorujen ja muiden korujen (esim. kaula-
korva-, rannerenkaat) poistaminen. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 
elintarvikkeita, on riittävä ja asianmukainen suojavaatetus. 

- Henkilökunnan käyttämät suojavaatteet ovat puhtaat. 
- Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 

elintarvikkeita, ei ole näkyviä haavoja, lävistyskoruja, eikä muita koruja. 
Edellä mainitut koskevat myös henkilöitä, jotka käsittelevät muita 
pakkaamattomia elintarvikkeita, jos mainitut seikat voivat vaarantaa 
elintarviketurvallisuuden. 

 
 

 

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 - Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 
elintarvikkeita, on lähes kaikilla riittävä, asianmukainen suojavaatetus. 

- Henkilökunnan suojavaatteiden puhtaudessa on pientä huomautettavaa. 
- Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 

elintarvikkeita, ei ole näkyviä haavoja, lävistyskoruja, eikä muita koruja. 
Edellä mainitut koskevat myös henkilöitä, jotka käsittelevät muita 
pakkaamattomia elintarvikkeita, jos mainitut seikat voivat vaarantaa 
elintarviketurvallisuuden. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
- Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 

elintarvikkeita, on puutteita suojavaatetuksessaan. 
- Henkilökunnan suojavaatteiden puhtaudessa on selvästi huomautettavaa. 
- Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 

elintarvikkeita, on joitakin näkyviä haavoja tai lävistyskoruja tai muita koruja. 
Edellä mainitut koskevat myös henkilöitä, jotka käsittelevät muita 
pakkaamattomia elintarvikkeita, jos mainitut seikat voivat heikentää 
elintarviketurvallisuutta. 

 
 

 

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
- Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 

elintarvikkeita, on vakavia puutteita suojavaatetuksessaan.  
- Henkilökunnan työ- ja suojavaateiden soveltuvuudessa työhön ja niiden 

puhtaudessa on vakavia epäkohtia, jotka vaarantavat 
elintarviketurvallisuuden. 

- Henkilöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia 
elintarvikkeita, on näkyviä haavoja, lävistyskoruja ja muita koruja. Edellä 
mainitut koskevat myös henkilöitä, jotka käsittelevät muita pakkaamattomia 
elintarvikkeita. Elintarviketurvallisuus on vaarantunut.  

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004, liite II, luku VIII 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 

 
 
Päivitykset versioon 2: 

- Suojavaatetuksen käyttö 
- Suojavaatetuksen puhtaus ja soveltuvuus  
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4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus 
 
4.4  Henkilökunnan terveydentilan seuranta 

 
Arviointi ei näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa. 
 
HUOM! Terveydentilan seurannan tarkastaminen toteutetaan siten, kuin Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen toimenpideohjeessa salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi on ohjeistettu 
http://www.julkari.fi/handle/10024/135327.  
 
 
Huomioitavaa: 

 Tässä kohdassa arvioidaan miten toimija huolehtii selvityksestä henkilön kelpoisuudesta 
työskentelyyn elintarvikealalla 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden terveydentila  

 Terveydentilan selvitykset henkilöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia 
kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita 

 Henkilökunnan terveydentilan seurantaohjelmaan liittyvä kirjanpito 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Henkilö, jonka tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä 
tarttuvaa tautia, ei käsittele elintarvikkeita. 

- Henkilöille, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina 
tarjoiltavia elintarvikkeita, on tehty terveydentilan selvitys. 

- Kirjanpito työntekijöiden terveydentilan seurannasta on kunnossa. 
  

 

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 - Henkilö, jonka tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä 
tarttuvaa tautia, ei käsittele elintarvikkeita. 

- Henkilöille, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina 
tarjoiltavia elintarvikkeita, on tehty terveydentilan selvitys. 

- Kirjanpidossa työntekijöiden terveydentilan seurannasta on pieniä 
epäkohtia. 

  

http://www.julkari.fi/handle/10024/135327
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
- Henkilö, jonka tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä 

tarttuvaa tautia, ei käsittele elintarvikkeita. 
- Kaikille henkilöille, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina 

tarjoiltavia elintarvikkeita, ei ole tehty terveydentilan selvitystä ja/tai 
selvityksen tekemisessä on epäkohtia. 

- Kirjanpitoa työntekijöiden terveydentilan seurannasta ei ole. 
  

 

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
- Henkilö, jonka tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä 

tarttuvaa tautia, ei käsittele elintarvikkeita. 
- Henkilöille, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina 

tarjoiltavia elintarvikkeita, ei ole tehty terveydentilan selvitystä. 
- Työntekijöiden terveydentilan selvityksiin ja seurannan kirjanpitoon liittyvät 

epäkohdat eivät aiheuta välitöntä vaaraa elintarviketurvallisuudelle. Tästä 
syystä Huono-arvosana annetaan ainoastaan siinä tapauksessa, jos 
Korjattavaa-arvio on annettu toistuvasti ja epäkohtia ei ole korjattu 
määräajassa. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004, liite II, luku VIII 
- Tartuntatautilaki 1227/2016; 56 § 
- Tartuntatautiasetus 146/2017 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014, 4 § 
- Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi 21/2017 

 
Päivitykset versioon 3: 

- Huom!-kohtaa tarkennettu 
- Helposti pilaantuva elintarvike -> kuumentamattomana tarjoiltava elintarvike. 
- Tartuntatautilaki ja –asetus on päivitetty. 
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimenpideohjelma salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi on 

lisätty. 
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4  Henkilökunnan toiminta ja koulutus 
 
4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tämä kohta arvioidaan kaikissa laitoksissa. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Henkilökunnan perehdytys omavalvontaan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.  

 Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden ohjaus ja koulutus elintarvikehygienian asioissa 
heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. 

 Henkilökunnan opastus ja koulutus toiminnassa tehtyjen olennaisten muutosten jälkeen. 

 Henkilökunnan perehdytyksen riittävyys erityisesti tiheään vaihtuvan henkilökunnan sekä 
suuririskisten toimintojen osalta.  

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Henkilökunta on perehdytetty omavalvontaan heidän työtehtäviensä 
edellyttämällä tavalla.  
 
Elintarvikkeita käsittelevät henkilöt on ohjattu ja koulutettu elintarvikehygienian 
asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Esimerkiksi: 

- Henkilökunnan perehdyttämisessä omavalvontaan heidän työtehtäviensä 
edellyttämällä tavalla on pieniä epäkohtia. 

- Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden ohjaamisessa ja kouluttamisessa 
elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla on 
pieniä epäkohtia. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Henkilökuntaa ei ole riittävästi perehdytetty omavalvontaan heidän 
työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. 

- Elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä ei ole ohjattu ja koulutettu 
elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla ja 
henkilöillä on työtehtäviä, joissa väärä toimintatapa heikentää 
elintarviketurvallisuutta. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä ei ole ohjattu ja koulutettu 
elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla ja 
henkilöillä on työtehtäviä, joissa väärä toimintatapa vaarantaa 
elintarviketurvallisuutta. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

 
- 852/2004/EY; liite II luku XII 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 5 § ja liite 3 
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4. Henkilökunnan toiminta ja koulutus 
 
4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden 
osaamistodistukset 

 Osaamistodistuksiin liittyvä omavalvontakirjanpito 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 

Elintarvikehuoneistossa on varmistettu, että jokaisella pakkaamattomia helposti 
pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä työntekijällä on Eviran mallin mukainen 
osaamistodistus.  
 
Elintarvikelain edellyttämä kirjanpito työntekijöiden hygieenisestä osaamisesta 
on kunnossa. 

 
 
 

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 

 
Elintarvikehuoneistossa on varmistettu, että jokaisella pakkaamattomia helposti 
pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä työntekijällä on Eviran mallin mukainen 
osaamistodistus.  
 
Elintarvikelain edellyttämässä kirjanpidossa työntekijöiden hygieenisestä 
osaamisesta on pieniä puutteita. 

 
 
 

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Elintarvikehuoneistossa ei ole varmistettu, että työntekijöillä, jotka käsittelevät 
helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, on Eviran mallin mukainen 
osaamistodistus.  
 
Elintarvikelain edellyttämää kirjanpitoa työntekijöiden hygieenisestä 
osaamisesta ei ole lainkaan. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Epäkohdat liittyen osaamistodistuksiin eivät aiheuta välitöntä vaaraa 
elintarviketurvallisuudelle. Tästä syystä Huono-arviointi annetaan ainoastaan 
siinä tapauksessa, jos Korjattavaa -arvio on annettu toistuvasti ja epäkohtia ei 
ole korjattu määräajassa.  

 
 
 Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
 
-  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; liite II luku XII 
- Elintarvikelaki 23/2006; 27 § 
- Eviran ohje elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta 16044 
 
 
Päivitykset versioon 3: 
- Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita: Eviran ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen 

elintarvikehygieniasta 16025 on korvattu Eviran ohjeella elintarvikehuoneistojen riskiperusteisesta 
valvonnasta 16044 
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5  Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 
5.1  Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Tässä kohdassa arvioidaan vain sellaiset asiat, joille ei ole omaa/muuta arviointikohtaa. 
Esimerkiksi: 
o Fysikaalisten vaarojen ja riskien (mm. lasinsirut, metallinpalaset) hallinta.  
o Muiden elintarvikelaitosten (kuin laitoksen omien) elintarvikelaatikoiden pesutoiminta. 
o Laitokseen palautuvien sivutuotekuljetusastioiden käsittelyhygienia, pesutoiminta ja 

puhtaudesta varmistuminen. 
o Muut asiat, jotka tarkastetaan, mutta joille ei ole omaa arviointikohtaa. 

 Ristikontaminaation estäminen tuotannon eri vaiheissa arvioidaan kohdassa 5.2 ”Eri 
hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan”. 

 Laitos on vastuussa myös ulkoistamansa toiminnan lain- ja vaatimustenmukaisuudesta 
(esimerkkinä usein ulkoistetut puhtaanapito tai haittaeläintorjunta). 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Fysikaalisten vaarojen ja riskien hallinta. 

 Muut asiat, jotka tarkastetaan, mutta joille ei ole omaa arviointikohtaa. 

 Tarkastettujen asioiden omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa 
omavalvontasuunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan 
riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Tarkastettavan asian osalta on toimittu hygieenisesti, noudatetaan 

vaatimuksia ja hallitaan riskejä. 
- Tarkastettavien asioiden osalta omavalvonta on riittävää ja sopivaa. 
- Toimija hallitsee yllättävät ja satunnaiset epäkohdat omavalvonnallaan. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Tarkastettavan asian osalta omavalvontasuunnitelmassa on pieniä 

puutteita. 
- Korjaavia toimenpiteitä ei ole kirjattu mutta epäkohdat on kuitenkin korjattu. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Tarkastettavan asian osalta omavalvontasuunnitelmassa on puutteita, jotka 
heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

- Korjaavia toimenpiteitä ei ole aina toteutettu, ja epäkohta heikentää 
elintarviketurvallisuutta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Tarkastettavan asian osalta omavalvontasuunnitelmassa on puutteita, jotka 
vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 

- Korjaavia toimenpiteitä ei ole aina toteutettu, ja epäkohta vaarantaa 
elintarviketurvallisuutta. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
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5  Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 
5.2  Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Tässä kohdassa arvioidaan eri hygieniatason toimintojen (kuten raakalihavalmisteiden ja 
lihavalmisteiden valmistaminen) tuotannonaikainen erottaminen toisistaan joko ajallisesti tai 
toiminnallisten järjestelyiden avulla.  

 Hyväksymispäätöksessä asetettujen ehtojen noudattaminen arvioidaan kuitenkin aina 
kohdassa 1.2 ”Toimintojen hyväksymiset”, vaikka ehdossa olisi kysymys eri hygieniatason 
toimintojen erottamisesta. 

 Lisäksi tässä kohdassa arvioidaan hygienialtaan eritasoisten alueiden, tuotantovaiheiden ja 
elintarvikkeiden erottamista toisistaan ja ristisaastumisen estämistä. Esimerkkinä: 
o Eri hygieniatason alueet 
o Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden erottaminen toisistaan. 
o Kypsentämättömien ja kypsennettyjen valmiiden tuotteiden erottaminen toisistaan.  
o Suojaamattomien ja pakattujen elintarvikkeiden erottaminen toisistaan 
o Kuumennettavaksi määrätyn lihan erillään pito (varsinainen kuumennuskäsittely 

arvioidaan kohdassa 6.5 ”Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilavalvonta”). 
o Valvotuista pito-olosuhteista peräisin olevien sikojen ja tavallisten sikojen erillään pito 

sen varmistamiseksi, ettei tavallisista sioista jäisi trikiininäytettä ottamatta. 
o Ristisaastumisen estäminen tuotannon eri vaiheissa, esimerkiksi teurastuslinjassa. 

 Toimintojen hyväksymiset arvioidaan kohdassa 1.2. 

 Muiden materiaalien tai tuotteiden kuin elintarvikkeiden erilläänpito elintarvikkeista 
arvioidaan kohdassa 5.6 Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia. 

 TSE-riskiaineksen erilläänpito arvioidaan kohdassa 8.1. 

 Luokkien 2 ja 3 sivutuotteiden erilläänpito elintarvikkeista arvioidaan kohdassa 5.7. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan käytännössä rakenteellisesti, ajallisesti 
tai toiminnallisten järjestelyiden avulla. 

 Eri hygieniatason toimintojen välisen ristisaastumisen estäminen käytännössä. 

 Esimerkiksi kuumennettavaksi määrätyn lihan erilläänpito. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Eri hygieniatason toimintojen ajallisen tai toiminnallisten järjestelyiden kautta tapahtuvan 
erottamisen kuvaus omavalvontasuunnitelmassa ja omavalvonnassa kuvattujen 
toimintatapojen noudattaminen. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Eri hygieniatasojen toiminnot on erotettu toisistaan rakenteellisesti, 

ajallisesti tai toiminnallisten järjestelyiden avulla. 
- Toimintojen välinen ristisaastuminen on estetty. 
- Erilläänpitoa koskeva omavalvonta on riittävää ja sopivaa 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Eri hygieniatason toiminnot, alueet jne. on pääosin erotettu toisistaan 

rakenteellisesti, ajallisesti tai toiminnallisten järjestelyiden avulla. 
- Toimintojen välinen ristisaastumisen mahdollisuus on pääosin estetty. 
- Eri hygieniatason toimintojen erottamisessa on pieniä epäkohtia, 

esimerkiksi eri hygieniatason tuotteiden (raaka-aineiden/valmiiden 
tuotteiden/suojaamattomien/pakattujen) kuljetusreitit risteävät, mutta 
epäkohta ei heikennä elintarviketurvallisuutta. 

- Kypsennettyjen ja kypsentämättömien elintarvikkeiden käsittely samoissa 
tiloissa tai samoilla laitteilla on erotettu toisistaan. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Esimerkiksi: 
- Eri hygieniatasojen toimintoja ei ole riittävästi erotettu toisistaan 

rakenteellisesti, ajallisesti tai toiminnallisten järjestelyiden avulla ja epäkohta 
heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Esimerkiksi eri hygieniatason toiminnot suoritetaan samoilla välineillä mutta 
laitteiden ja välineiden puhdistus toimintojen välillä on riittämätöntä ja 
epäkohta heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Kypsennettyjä ja kypsentämättömiä elintarvikkeita käsitellään samoissa 
tiloissa samanaikaisesti ja kypsennetyt tuotteet altistuvat saastumisriskille. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 Esimerkiksi: 
- Eri hygieniatasojen toimintoja ei ole erotettu toisistaan rakenteellisesti, 

ajallisesti tai toiminnallisten järjestelyiden avulla ja toimintojen välistä 
ristisaastumista ei ole estetty ja epäkohta vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 

- Kypsennettyjä elintarvikkeita käsitellään samoilla laitteilla kuin 
kypsentämättömiä elintarvikkeita on sitä ennen käsitelty (ajallisesti 
erotettuna) eikä laitteita ole välillä puhdistettu, mikä aiheuttaa suoraan 
elintarvikkeiden saastumisriskin. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
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5  Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 
5.3  Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden hygienia 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Tässä kohdassa arvioidaan vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden puhtautta ja 
hygieenistä soveltuvuutta eri toimintojen yhteyteen. Vesipisteiden ja vesilaitteiden 
kunnossapito arvioidaan erikseen kohdassa 2.3 ”Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja 
välineiden kunnossapito”. 

 Vesipisteillä ja vettä käyttävillä laitteilla tarkoitetaan esimerkiksi vesihanoja, 
hanasuodattimia, vesiletkuja, vesialtaita ja -säiliöitä, veden tai höyryn avulla toimivia 
puhdistus- ja desinfiointilaitteita tai esimerkiksi kierrätysvesijärjestelmää. Desinfiointilaitteilla 
tarkoitetaan esimerkiksi vuodan irrotuksessa, ruhojen halkaisussa tai lihan leikkaamisessa 
käytettävien työvälineiden desinfiointilaitteita. 

 Jään valmistus sekä veden ja jään avulla tehtävä jäähdytys arvioidaan kohdassa 5.4 
Sulattamisen, jäähdyttämisen ja pakastamisen hygienia. 

 Desinfiointiin käytettävän kuuman veden lämpötilanseuranta tarkastetaan kohdassa 6.7 
Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilavalvonta. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Vesipisteiden puhtaus 

 Vettä käyttävien laitteiden puhtaus 

 Käsienpesupisteiden varustelu 

 Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden hygieeninen soveltuvuus, esimerkiksi 
o kosketusvapaiden käsienpesupisteiden toimivuus ja puhdistavuus 
o desinfiointilaite puhdistaa työvälineet käytetyllä tavalla ja käytetyssä ajassa 

 Desinfiointiin käytettävän kuuman (vähintään +82 °C) veden riittävä käyttö ja veden 
vaihtuvuus 

 Kuumaa vettä (vähintään +82 °C) käyttävien desinfiointilaitteiden puhtaus, hygieeninen 
soveltuvuus ja hygieeninen toimivuus  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Vesipisteet ovat puhtaita. 
- Käsienpesupisteiden varustelu ja toiminta on riittävä. 
- Vesihanat, -letkut ja muut vettä käyttävät laitteet ovat hygieenisiä. 
- Desinfiointilaitteet ovat puhtaita ja hygieenisiä ja niillä saavutetaan haluttu 

desinfiointitulos. 
- Korjaavat toimenpiteet ovat olleet riittävät ja oikeat. Poikkeamat ja korjaavat 

toimenpiteet on kirjattu. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Vesipisteiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia. 
- Käsienpesupisteiden varustelussa on pieniä puutteita. 

Elintarviketurvallisuus ei kuitenkaan heikenny. 
- Vesihanojen ja -letkujen hygieniassa on pieniä puutteita, mutta 

elintarviketurvallisuus ei heikenny. 
- Poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä epäkohtia. 

Korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Vesipisteiden puhtaudessa on epäkohtia, jotka heikentävät 
elintarviketurvallisuutta. 

- Käsienpesupisteiden varustelussa on useita puutteita tai vesihanojen ja  
-letkujen hygieniassa on puutteita, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta.  

- Desinfiointilaitteiden puhtaudessa tai kuuman veden käytössä on puutteita, 
jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

- Poikkeamia ei ole kirjattu, vaikka käy ilmi, että poikkeamia on esiintynyt tai 
korjaavat toimenpiteet poikkeamatapauksissa ovat olleet väärät tai 
riittämättömät. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Vesipisteiden puhtaudessa on vakavia epäkohtia jotka vaarantavat 
elintarviketurvallisuutta. 

- Useiden käsienpesupisteiden varustelu on täysin riittämätöntä. 
- Vesihanojen ja -letkujen hygieniassa on vakavia puutteita. 
- Desinfiointilaitteiden puhtaudessa tai kuuman veden käytössä on vakavia 

epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 
- Korjaavat toimenpiteet poikkeamia havaittaessa puuttuvat ja epäkohdat 

vaarantavat elintarvikkeiden turvallisuuden. 
- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 

määräyksiä. 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004/EY 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004/EY 
- Elintarvikelaki 23/2006 
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- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Eviran (ent. Elintarvikevirasto EVI) vanhaa ohjetta ”Talousveden ja jään omavalvonta hygienialain 

mukaisessa laitoksessa” (EVI, 3565/41/02) voi tarvittaessa hyödyntää soveltuvin osin. 
 

Päivitykset versioon 2: 
- Ohjeesta on poistettu kunnossapitoon liittyvät asiat. 
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5  Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 
5.4  Sulattamisen, jäähdyttämisen ja pakastamisen hygienia 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tässä kohdassa arvioidaan sulattamisen, jäähdyttämisen, jäädyttämisen, pakastamisen ja 
jään valmistamisen hygieniaa sekä jään valmistusta ja varastointia.  

 Sulattamisen hygienialla tarkoitetaan esimerkiksi sulattamisessa käytettävän tai 
muodostuvan veden hygieniaa.  

 Jäähdyttämisellä tarkoitetaan ilmalla, vedellä tai jäällä jäähdyttämistä. Ilmajäähdytyksen 
hygienialla tarkoitetaan esimerkiksi tiivistymisveden hallintaa. Vesijäähdytyksen hygienialla 
tarkoitetaan esimerkiksi siipikarjanlihan ja kalastustuotteiden jäähdytykseen käytettävien 
vesijäähdytysjärjestelmien ja jäähdytysveden hygieniaa.  

 Jään osalta tarkoitetaan laitoksissa jäävesijärjestelmien ja jään hygieniaa.  

 Pakastamisen ja jäädyttämisen osalta hygieniaa arvioidaan sekä omaa tuotantoa varten 
pakastettavien/jäädytettävien että pakasteina/jäädytettyinä myytäväksi tarkoitettujen 
elintarvikkeiden osalta. 

 Talousveden vaatimuksenmukaisuus arvioidaan ohjeessa 1.4 

 Puhtaan veden vaatimuksenmukaisuus arvioidaan ohjeessa 1.5 

 Ristisaastumisen estäminen arvioidaan ohjeessa 5.2 Eri hygieniatasojen toimintojen 
erottaminen toisistaan 

 Tuotteiden pakastaminen ja pakkasvarastojen lämpötilanhallinta arvioidaan ohjeessa 6.6 
Pakasteiden, jäädytettyjen elintarvikkeiden ja jäätelön lämpötilahallinta 

 Kalan loisriskin vuoksi tehtävä jäädytyskäsittely arvioidaan ohjeessa 8.8 Kalastustuotteiden 
loistarkastukset ja jäädytyskäsittely 

 Veden ja jään omavalvontatutkimukset arvioidaan ohjeessa 17.3 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikkeiden sulatuksen, jäähdytyksen, jäädytyksen ja pakastamisen hygienia 

 Sulattamisessa käytettävän veden käyttötapa 

 Sulamisessa syntyvän veden hygieeninen poistaminen 

 Tiivistymisveden näkyminen 

 Siipikarjan vesijäähdytyslaitteiston hygienia 

 Jään valmistus, varastointi ja käyttö 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Sulattaminen vedellä on toteutettu hygieenisesti ja sulattamisessa syntyvän 
veden poistaminen on toteutettu hygieenisellä tavalla.  
Vesijäähdytys on toteutettu hygieenisesti ja lainsäädännön vaatimuksia 
noudattaen. 
Ilmajäähdytyksessä ei muodostu tiivistymisvettä tai vähäinen tiivistymisveden 
muodostuminen ja poistaminen on hallinnassa siten, että tiivistymisvettä ei 
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putoa tuotteiden päälle, tiivistymisvesi ei valu pitkin lattiaa ja elintarvikkeiden 
saastuminen on estetty. 
Elintarvikkeiden tuotannossa käytettävän jään valmistus ja varastointi on 
järjestetty hygieenisesti ja asianmukaisesti. Jääveden käyttö on hygieenistä ja 
asianmukaista. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Vedellä sulattamisen hygieniassa on pieniä epäkohtia eikä 

elintarviketurvallisuus heikenny.  
- Sulattamisessa syntyvän veden poistaminen on toteutettu siten, että 

elintarviketurvallisuus ei heikenny. 
- Vesijäähdytys on toteutettu pääsääntöisesti hygieenisesti ja lainsäädännön 

vaatimuksia noudattaen eikä elintarviketurvallisuus heikenny.  
- Ilmajäähdytyksessä muodostuu jonkin verran tiivistymisvettä mutta sen 

muodostuminen ja poistaminen on hallinnassa siten, että tiivistymisvettä ei 
putoa suojaamattomien tuotteiden päälle ja elintarvikkeiden saastuminen on 
estetty. 

- Elintarvikkeiden tuotannossa käytettävän jään valmistus ja varastointi on 
järjestetty pääsääntöisesti hygieenisesti ja asianmukaisesti eikä 
elintarviketurvallisuus heikenny. Jääveden käytössä voi olla pieniä 
epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta. 

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Vedellä sulattamisessa on puutteita, joiden vuoksi elintarviketurvallisuus 
heikentyy. Sulattamisessa syntyvän veden poistamisessa on puutteita ja 
elintarviketurvallisuus heikentyy. 

- Vesijäähdytyksessä on puutteita, joiden vuoksi elintarviketurvallisuus 
heikentyy. Siipikarjan vesijäähdytyslaitteiston jäähdytyksen aikaisessa 
hygieniassa on puutteita, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

- Ilmajäähdytyksessä muodostuu tiivistymisvettä ja sen muodostuminen ja 
poistaminen eivät ole riittävästi hallinnassa. Tiivistymisvettä voi pudota 
suojaamattomien elintarvikkeiden päälle aiheuttaen elintarvikkeiden 
saastumisriskin ja heikentäen elintarviketurvallisuutta. 

- Elintarvikkeiden tuotannossa käytettävän jään valmistuksessa ja/tai 
varastoinnissa on puutteita ja elintarviketurvallisuus heikentyy. Jääveden 
käytössä on epäkohtia, jonka vuoksi elintarviketurvallisuus heikentyy.  

  



 
Esittelijä Riina Tolvanen 

Asia 
Sivu/sivut 

5.4 
3 / 3 

  Ohje / versio 10282 /1 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 1.5.2015 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Vedellä sulattamisessa on puutteita, joiden vuoksi elintarvikkeiden 
turvallisuus vaarantuu. Sulattamisessa syntyvän veden poistamisessa on 
puutteita, joiden vuoksi elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu. 

- Vesijäähdytyksessä on puutteita, joiden vuoksi elintarvikkeiden turvallisuus 
vaarantuu. Siipikarjan vesijäähdytyslaitteiston puhdistamisessa on puutteita, 
jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 

- Ilmajäähdytyksessä muodostuu tiivistymisvettä ja sen muodostumista ja 
poistamista ei hallita tai se poistetaan siten että elintarvikkeiden 
saastumista ei ole estetty. Tiivistymisvettä putoaa suojaamattomien 
elintarvikkeiden päälle vaarantaen elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi: 
tiivistymisvettä kertyy likaiseen pintarakenteeseen, josta se putoaa 
suojaamattomien elintarvikkeiden päälle saastuttaen elintarvikkeet. 

- Elintarvikkeiden tuotannossa käytettävän jään valmistuksessa ja/tai 
varastoinnissa on puutteita ja elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu. 
Jääveden käytössä on epäkohtia, jonka vuoksi elintarvikkeiden turvallisuus 
vaarantuu. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Talousveden ja jään omavalvonta hygienialain mukaisessa laitoksessa (EVI, 3565/41/02) 
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5 Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 

5.5 Käärimisen ja pakkaamisen hygienia  
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa, joissa kääritään ja/tai pakataan elintarvikkeita. 

 Laitoksen toiminnassa noudatetaan hyviä hygieniakäytäntöjä kääreiden ja 
pakkausmateriaalien sekä käärimisen ja pakkaamisen hygienian ja 
vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. 

 ”Käärimisellä” tarkoitetaan elintarvikkeen sijoittamista kääreeseen tai päällykseen, joka on 
suoraan kosketuksessa kyseiseen elintarvikkeeseen ja ”kääreellä” itse käärettä tai 
päällystä. 

 ”Pakkaamisella” tarkoitetaan yhden tai useamman käärityn elintarvikkeen sijoittamista 
toiseen säiliöön ja ”pakkauksella” itse säiliötä.  

 Materiaalien soveltuvuus elintarvikkeiden käärimiseen ja pakkaamiseen arvioidaan 
kohdassa 14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit. 

 Pakkaamisen käsihygienia arvioidaan kohdassa 4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia.  
 
Tarkastettavia asioita: 

 Kääreiden ja pakkausten puhtaus ja eheys. 

 Kääre- ja pakkausmateriaalien käsittely ja säilytys. Kääre- ja pakkausmateriaali on 
säilytettävä siten, etteivät ne ole vaarassa saastua esim. pakkausmateriaalien liikatuonti 
tuotantotiloihin.  Materiaalit on säilytettävä niille varatussa paikassa, olosuhteissa, jotka 
soveltuvat käytössä olevalle materiaalille. 

 Pakkaustoiminnan hygieenisyys. Kääriminen ja pakkaaminen on tehtävä niin, että 
tuotteiden saastumiselta vältytään. Huomioon on otettava pakkauslaitteiden hygienia ja 
pakkaustilanteessa esim. pölisevät pakkausmateriaalit. Tölkkien ja lasipurkkien osalta on 
varmistettava rakenteen eheys sekä astioiden puhtaus ja saumojen tai kansien tiiviys. 

 Elintarvikkeita varten uudelleen käytettävien kääreiden ja pakkausten on oltava helposti 
puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia.   

 Käärimis- ja pakkaamispaikan soveltuvuus ko. toiminnalle ja paikan hygieenisyys. 
Käärimisen ja pakkaamisen aikana ei lähitilassa saa olla muuta liikennettä/toimintaa, joka 
häiritsee käärimistä/pakkaamista ja vaarantaa toiminnan hygieenisyyttä (lisääntynyt 
ristikontaminaation vaara). 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 
 

 - Kääreet ja pakkausmateriaalit ovat puhtaita ja ehjiä. 
- Kääre- ja pakkausmateriaalia käsitellään ja säilytetään hygieenisesti. 
- Kääriminen ja pakkaaminen suoritetaan hygieenisesti toimintaan 

soveltuvassa tilassa kyseessä olevan elintarvikkeen vaatimalla tavalla. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Pakkausmateriaalien puhtaudessa tai eheydessä on pieniä epäkohtia 

esimerkiksi pakkausmateriaalit ovat lievästi kastuneita tai pölyisiä. 
 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Pakkausmateriaalien puhtaudessa tai eheydessä on sellaisia epäkohtia, 

jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 
- Pakkausmateriaalien käsittelyssä, säilytyksessä tai elintarvikkeiden 

pakkaamisessa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarvikkeiden 
turvallisuutta. 

- Elintarvikkeiden kääriminen ja pakkaaminen suoritetaan tuotantotiloissa, 
jotka eivät ole tarkoitettu elintarvikkeiden käärimiseen ja pakkaamiseen.  
 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Kääreiden ja pakkausmateriaalien puhtaana pitämisestä ja eheydestä ei ole 
lainkaan tai riittävästi huolehdittu. Esimerkiksi kääreet ja pakkausmateriaalit 
ovat selkeästi likaisia tai rikkinäisiä.  

- Kääreitä ja pakkausmateriaaleja säilytetään epähygieenisissä olosuhteissa. 
- Elintarvikkeiden kääriminen ja pakkaaminen suoritetaan paikassa, joka ei 

sovellu kyseessä olevaan toimintaan ja olosuhteet ovat epähygieenisiä niin, 
että elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004 
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5  Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 

5.6 Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 

 Ohjeessa arvioidaan säilytyksen ja varastoinnin hygienia sekä markkinoille toimitettavien 
että toimijan omaan käyttöön tarkoitettujen raaka-aineiden ja elintarvikkeiden osalta. 

 Varastointitilojen lämpötilojen hallintaa arvioidaan kohdassa 6.2 Jäähdytettyjen tilojen 
lämpötilavalvonta. 

 Pintojen ja tilojen siisteys ja puhtaus arvioidaan kohdassa 3.1 Tilojen ja rakenteiden 
puhtaus ja järjestys sekä kohdassa 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden 
puhtaus. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikkeiden varastointi- ja säilytysolosuhteet.  

 Elintarvikkeiden varastokierto. 

 Muiden materiaalien, tavaroiden ja tuotteiden kuin elintarvikkeiden erillään pito 
elintarvikkeista.  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Elintarvikkeet ja raaka-aineet säilytetään niille varatuissa paikoissa 
soveltuvissa olosuhteissa lainsäädännön mukaisesti.  

- Muiden tavaroiden ja tuotteiden kuin elintarvikkeiden varastointi- ja säilytys 
ei aiheuta elintarvikkeille elintarviketurvallisuuden heikentymistä. 

- Varastossa olevat tuotteet ovat järjestyksessä ja varaston kierto toimii eli 
vanhemmat tuotteet otetaan varastosta ennen uudempia tuotteita. 

- Vanhentuneet materiaalit tai tuotteet on poistettu varastosta. 
- Tiivistymisvettä ei muodostu raaka-aineiden ja valmiiden elintarvikkeiden 

pinnoille. 
- Pakkausmateriaalit varastoidaan suojattuina. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Varaston kierrossa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä tai vaaranna 

elintarviketurvallisuutta, mutta joissa olisi parannettavaa. 
- Varaston järjestyksessä on epäkohtia, jotka eivät heikennä tai vaaranna 

elintarviketurvallisuutta, mutta joissa olisi parannettavaa. 
- Varastossa on vanhentuneita materiaaleja. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Elintarvikkeiden säilytys- ja varastointi tapahtuu sellaisessa paikassa ja 

sellaisissa olosuhteissa, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta, 
esimerkiksi pakkasvarastossa on runsaasti jäätä ja ovet eivät mene kiinni. 

- Varastossa on vanhentuneita elintarvikkeita. 
- Varastoissa säilytetään materiaaleja, tavaroita tai tuotteita, jotka voivat 

heikentää elintarviketurvallisuutta. 
- Varastossa käytetään likaisia säilytyslavoja. 
- Sellaisia elintarvikkeita varastoidaan suojaamattomina, joiden pitäisi olla 

suojattu. 
 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Elintarvikkeiden säilytys- ja varastointi tapahtuu paikassa ja sellaisissa 
olosuhteissa, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 

- Varastossa on vanhentuneita elintarvikkeita, elintarvikkeiksi kelpaamattomia 
elintarvikkeita. 

- Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden varastointi ja säilytys vaarantaa 
elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi TSE-riskiaines ja puhdistusaineet.  

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) 853/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006  
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
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5  Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 
5.7  Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Sivutuotteiden tuotanto osana laitoksen normaaleja tuotantoprosesseja kuuluu laitoksen 
elintarvikelain mukaisen hyväksymisen ja elintarvikevalvonnan piiriin. Muu sivutuotetoiminta 
kuuluu sivutuote- tai rehualan lainsäädännön ja valvonnan piiriin. 

 Tätä ohjetta sovelletaan eläimistä saatavien sivutuotteiden keräilyyn, käsittelyyn, 
luokitteluun, lajitteluun, varastointiin ja merkintöihin elintarvikelaitoksissa. 

 Tässä kohdassa arvioidaan sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygieniaa siltä osin, 
kuin se saattaa aiheuttaa riskiä elintarviketurvallisuudelle. Näin ollen esimerkiksi eri 
sivutuoteluokkien erottelua toisistaan tai sivutuotteiden varastointia elintarviketuotantotilojen 
ulkopuolella ei arvioida.  

 Laitoksessa tapahtuva sivutuotelainsäädännön ja -valvonnan piiriin kuuluva toiminta, kuten 
sivutuoteluokkien erotteleminen toisistaan sekä sivutuoteosastolla tapahtuva toiminta 
kokonaisuudessaan arvioidaan kohdassa 5.8. Kohdan 5.8 mukaan tehtyjen arviointien 
tulokset eivät näy Oiva-raportilla vaan ainoastaan tarkastuskertomuksessa. 

 TSE-riskiaineksen käsittely arvioidaan kohdassa 8.1. 

 Sivutuotteiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat, kuljetusolosuhteet ja lämpötilat 
arvioidaan kohdassa 15.5. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Sivutuotteiden keräily, käsittely, luokittelu, lajittelu, säilytys, varastointi ja merkinnät 
elintarviketuotantotiloissa. 

 Sivutuotteiden erilläänpito elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ristisaastumisen estäminen. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Laitoksessa on hygieeninen sivutuotteiden poistojärjestelmä ja 

elintarvikkeeksi kelpaamattomat sivutuotteet poistetaan mahdollisimman 
nopeasti erityisesti sellaisista elintarvikkeiden tuotantotiloista, joissa 
käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita. 

- Sivutuotteet ovat tunnistettavissa (merkitään laitoksessa tunnistettavalla 
tavalla) ja pidetään erillään elintarvikkeista keräämisen ja säilytyksen 
aikana. 

- Sivutuotteiden keräämiseen, käsittelyyn ja säilytykseen varattuja astioita ja 
välineitä ei käytetä elintarvikkeiden keräämiseen, käsittelyyn ja 
säilytykseen. 

- Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely ja varastointi elintarvikealan 
yrityksissä tehdään ristikontaminaation estävissä olosuhteissa ja 
tarvittaessa tätä varten osoitetussa osassa. 

- Varastointiin tarkoitetut tilat ovat riittävät ja riittävässä määrin erillään 
elintarvikkeiden varastoinnista sekä hygieeniset. 
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- Omavalvonta on riittävää ja sopivaa. 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Säilytysastioiden merkinnöissä on satunnaisia pieniä epäkohtia, kuitenkin 

niin, että sekoittumisen vaaraa elintarvikkeisiin ei ole missään vaiheessa. 
- Korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä epäkohtia, mutta 

korjaavat toimenpiteet ovat kuitenkin olleet oikeat ja riittävät. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Sivutuoteastiat ovat rikkonaisia tai ne vuotavat tai niitä ylitäytetään tai niitä 
ei pidetä riittävän puhtaana, jolloin laitoksen hygienia ja 
elintarviketurvallisuus heikentyy. 

- Sivutuotteiden merkinnät ovat puutteelliset tai puuttuvat joistain astioista 
siten, että elintarviketurvallisuus heikentyy. 

- Ristikontaminaatiota ei ole estetty riittävästi ja sivutuotteiden käsittely ja 
varastointi heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Korjaavia toimenpiteitä ei ole kirjattu, vaikka käy ilmi, että poikkeamia on 
esiintynyt tai korjaavat toimenpiteet ovat poikkeamatapauksissa olleet 
väärät tai riittämättömät. 

- Luokan 3 sivutuoteastioita käytetään elintarvikkeiden säilyttämiseen tai 
päinvastoin, ja elintarviketurvallisuus heikentyy. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Luokkien 1 tai 2 sivutuotteiden keräämiseen, käsittelyyn ja säilytykseen 
varattuja astioita ja välineitä käytetään elintarvikkeiden keräämiseen, 
käsittelyyn ja säilytykseen tai päinvastoin, ja elintarviketurvallisuus 
vaarantuu. 

- Ristikontaminaatiota ei ole estetty ja sivutuotteiden käsittely ja varastointi 
vaarantavat elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi luokkien 1 tai 2 
sivutuotteita ja suojaamattomia elintarvikkeita varastoidaan samassa 
tilassa. 

- Korjaavia toimenpiteitä ei ole kirjattu silloinkaan kun kirjaamista 
edellytetään tai korjaavia toimenpiteitä ei ole suoritettu tai ne ovat olleet 
riittämättömiä ja elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, liite II 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004, liite III, jakso I, luku IV sekä 

jakso II, luku IV.   
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006, 10 § 
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 
- Laitosasetus MMMa 795/2014, 4 § ja 5 §, liite 1, luvut 1 ja 2 sekä liite 3, luku 1 
- Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 artiklat 4, 7-10, 21, 25-26 ja 29 
- Eviran ohje 16010: Sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan laitoksissa 

 
Päivitykset versioon 3: 
- Oivallinen –arvioon liittyvää esimerkkiä on tarkennettu. 
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5  Elintarvikkeiden tuotantohygienia 
 
5.8 Sivutuotteiden tuotanto ja jäljitettävyys 
 
Arviointi ei näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa. 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin (laitoksiin). 

 Sivutuotteiden tuotanto osana laitoksen normaaleja tuotantoprosesseja kuuluu laitoksen 
elintarvikelain mukaisen hyväksymisen ja elintarvikevalvonnan piiriin. Muu sivutuotetoiminta 
kuuluu sivutuote- ja/tai rehualan lainsäädännön ja valvonnan piiriin. 

 Tätä ohjetta sovelletaan eläimistä saatavien sivutuotteiden keräilyyn, käsittelyyn, 
luokitteluun, lajitteluun, varastointiin, merkintöihin ja kuljetukseen niiltä osin kuin kyseessä 
on sivutuote- ja/tai rehualan lainsäädännön piiriin kuuluva toiminta, joka ei aiheuta riskiä 
elintarviketurvallisuudelle. 

 Tässä kohdassa arvioidaan sivutuoteluokkien erottelemista toisistaan ja sivutuoteosastolla 
tai elintarvikehuoneiston yhteydessä olevissa sivutuoteasetuksen mukaisissa laitoksissa 
tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi arvioidaan kuljetuksiin liittyvää toimintaa, joka kuuluu 
sivutuote- ja/tai rehualan lainsäädännön piiriin. Näiden arviointien tulokset eivät näy Oiva-
raportilla vaan ainoastaan tarkastuskertomuksessa. 

 Jos laitos käsittelee tai toimittaa rehukäyttöön omassa elintarviketuotannossa syntyneitä 
sivutuotteita, laitoksen on rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi. Jos laitos vastaanottaa 
sivutuotteita muista elintarvikealan laitoksista turkiseläinten rehun raaka-aineeksi 
toimitettavaksi, laitoksen on rekisteröidyttävä keräyskeskukseksi. Jos laitoksessa 
valmistetaan kuluttajapakattua lemmikkieläinten ruokaa, vaaditaan hyväksyntä 
lemmikkieläinten ruokaa valmistavaksi laitokseksi. 

 Sivutuotteita lähettävä laitos on aina vastuussa siitä, että se luovuttaa sivutuotteet 
kuljetettavaksi asianmukaisesti rekisteröityneelle tai hyväksytylle yritykselle. Lähettävä 
laitos on myös vastuussa siitä, että sivutuotteet lähetetään sallittuun määränpäähän, vaikka 
kuljetus olisi ulkoistettu. Myös kaupallisen asiakirjan (rahtikirjan) laatimisesta ja siitä, että se 
sisältää oikeat ja vaadittavat tiedot, vastaa sivutuotteiden lähettäjä.  

 Riippumatta siitä, järjestääkö laitos sivutuotteiden kuljetuksen itse vai onko kuljetus 
ulkoistettu, lähettävällä laitoksella tulee aina olla kirjanpito lähetettävistä sivutuotteista. 

 Niiltä osin kun laitoksen sivutuotetoiminta saattaa aiheuttaa riskiä elintarviketurvallisuudelle 
laitoksessa, se arvioidaan kohdassa 5.7 sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia. 

 Niiltä osin kun laitoksen sivutuotetoiminta saattaa aiheuttaa riskiä elintarviketurvallisuudelle 
kuljetuksessa, se arvioidaan kohdassa 15.5 sivutuotteiden lähettäminen, kaupalliset 
asiakirjat ja kuljetusolosuhteet. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Eri sivutuoteluokkien erillään pito toiminnan kaikissa vaiheissa. 

 Sivutuotteiden keräily, käsittely, luokittelu, lajittelu, säilytys, varastointi ja merkinnät 
sivutuoteosastolla. 

 Rehukäyttöön toimitettavien sivutuotteiden rehukelpoisuus ja tämän varmistaminen.  

 Sivutuoteluokkien tunnistemerkinnät sivutuoteosastolla ja kuljetuksessa. 

 Kaupalliset asiakirjat sivutuotekuljetuksessa (kuljetusasiakirjat), mukaan lukien 
sivutuotteiden jäljitettävyys. 

 Lähtevien sivutuotemäärien seuranta.  

 Sivutuotteet lähetetään kohteeseen, jonne ne on lainsäädännön mukaan sallittua lähettää.  
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 Jos sivutuotekuljetus on ulkoistettu, sivutuotteet annetaan kuljetettavaksi asianmukaisesti 
rekisteröityneelle tai hyväksytylle kuljetusyritykselle. 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Eri luokkiin kuuluvat sivutuotteet pidetään erillään toisistaan keräämisen ja 

säilytyksen aikana. Jos eri luokkiin kuuluvia sivutuotteita yhdistetään, koko 
erää kohdellaan alempaan luokkaan kuuluvana sivutuotteena.  

- Lähetettävät sivutuotteet (pakkaukset, säiliöt tai ajoneuvot) on 
tunnistemerkitty sivutuoteasetuksen mukaisesti (sivutuoteluokka ja 
merkintätekstit), eikä luokkien välillä ole keskinäistä sekaantumisvaaraa. 

- Lähetettävien sivutuotteiden mukana on kaupallinen asiakirja, joka on 
täytetty sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaisesti jäljitettävyyden ja 
tunnistettavuuden varmistamiseksi. 

- Laitos pitää kirjaa eri sivutuoteluokkien lähetyksistä ja määristä sekä 
säilyttää niihin liittyvät kaupalliset asiakirjat ja terveystodistukset vähintään 
kahden vuoden ajan. 

- Laitoksesta lähetetään sivutuotteita vain lainsäädännön sallimaan 
määränpäähän, kuten sivutuoteasetuksen mukaisesti rekisteröityneelle tai 
hyväksytylle toimijalle (esimerkiksi käsittelylaitokseen tai 
turkisrehusekoittamoon). 

- Laitos on rekisteröitynyt rehualan toimijaksi, jos se toimittaa sivutuotteita 
rehukäyttöön. Toiminta on huomioitu omavalvontasuunnitelmassa. 

- Laitoksen yhteydessä olevat sivutuoteasetuksen mukaiset laitokset on 
hyväksytty / rekisteröity ja ne löytyvät Eviran sivutuotelaitosten luetteloista. 
Näille on laadittu omavalvontajärjestelmä. 

- Jos rehuksi päätyviä sivutuotteita ei toimiteta eteenpäin heti keräämisen 
jälkeen, ne jäähdytetään / jäädytetään / hapotetaan riittävän nopeasti. 
Rehuksi toimitettavien sivutuotteiden mikrobiologista laatua ja 
rehukelpoisuutta tarkkaillaan. 

- Turkiseläimille tarkoitetun hapotetun rehuaineen ja valmiin 
lemmikkieläinrehun (ei koske käsittelemätöntä rehun raaka-ainetta) 
pakkausmerkinnät ovat vaatimustenmukaiset. 

- Sivutuotteita kuljettava yritys on asianmukaisesti rekisteröity tai hyväksytty. 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia. 

 Esimerkiksi: 
- Sivutuotteiden lajittelu ja eri sivutuoteluokkien sekoittaminen on 

käytännössä tehty asianmukaisesti ja merkinnät ovat oikein, mutta 
omavalvontasuunnitelmasta puuttuu kuvaus, mitä luokkia seokseen laitetut 
ainekset ovat sivutuoteasetuksen mukaisen riskiluokkansa perusteella. 

- Tunnistemerkinnöissä tai kaupallisissa asiakirjoissa on satunnaisesti pieniä 
puutteita tai epätäsmällisyyksiä. Sivutuotteet ovat kuitenkin jäljitettävissä ja 
tunnistettavissa eikä sekoittumisvaaraa eri sivutuoteluokkien välillä ole. 

- Sivutuotteita toimitetaan rehukäyttöön asianmukaisilla asiakirjoilla ja niin, 
ettei niiden rehukelpoisuus ole kärsinyt, mutta rehuja ei ole huomioitu 
omavalvontasuunnitelmassa.  
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HUONO 

Toiminnassa on vakavia epäkohtia, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia 
määräaikaan mennessä.  

 Esimerkiksi: 
- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 

määräyksiä. 
- Kaikki sivutuoteasetusten mukaiset tiedot puuttuvat kaupallisista 

asiakirjoista tai kuljetusastioista/pakkauksista, eivätkä sivutuotteet ole näistä 
syistä jäljitettävissä. 

- Sivutuotteita lähetetään muualle kuin sivutuotelainsäädännön sallimaan 
käsittelypaikkaan. 

- Sivutuotteita kuljettava yritys ei ole asianmukaisesti rekisteröity tai 
hyväksytty. 

- Laitoksen yhteydessä toimii sivutuoteasetuksen mukainen laitos, kuten 
keräyskeskus tai lemmikkieläinten ruokia valmistava laitos, mutta sitä ei ole 
rekisteröity / hyväksytty sivutuoteasetuksen mukaisesti.   

- Sivutuoteasetuksen mukaiselle laitokselle ei ole olemassa 
omavalvontajärjestelmää.  

- Hapotetun turkiseläinrehun / valmiin lemmikkieläinrehun pakkausmerkinnät 
puuttuvat.  

- Rehukäyttöön toimitetaan pilaantuneita sivutuotteita tai sivutuotteita, jotka 
eivät ole sivutuoteluokaltaan rehukelpoisia. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 artiklat 4, 21-23. 
- Sivutuoteasetuksen toimeenpanopanoasetus (EU) N:o 142/2011, artikla 17, liite VIII 
- Sivutuotelaki 517/2015 

- Laitoksen yhteydessä olevan sivutuoteasetuksen mukaisen laitoksen 
omavalvontajärjestelmässä on pieniä puutteita tai se ei ole kaikilta osin ajan 
tasalla. 

- Hapotetun turkiseläinrehun ja valmiin lemmikkieläinrehun pakkausmerkinnät 
eivät ole kaikilta osin vaatimustenmukaisia. 

- Toimijalla ei ole käytössä järjestelmää, jolla varmistetaan rehuksi 
toimitettavien sivutuotteiden rehukelpoisuus.  

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on selkeitä epäkohtia.  

 Esimerkiksi: 
- Kaupallisissa asiakirjoissa ja tunnistemerkinnöissä on sellaisia puutteita, 

että sivutuotteet eivät ole täysin jäljitettävissä ja eri sivutuoteluokkien 
välinen sekaantumisvaara on mahdollinen. 

- Lähtevistä sivutuotemääristä ei ole kirjanpitoa. 
- Laitos ei ole rekisteröitynyt rehualan toimijaksi, vaikka se toimittaa 

sivutuotteita rehukäyttöön.  
- Laitoksen yhteydessä olevan sivutuoteasetuksen mukaisen laitoksen 

omavalvontajärjestelmässä on selviä puutteita.  
- Rehuksi toimitettavien sivutuotteiden mikrobiologisessa laadussa on selviä 

puutteita. 
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- MMMa 783/2015, 5§, liite 3 
- Rehulaki 86/2008, 6-7, 15, 18-19, 21§ 
- Eviran ohje 16010: Sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan laitoksissa 

- Eviran ohje 12514: Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista 
 
Päivitykset versioon 3: 

- Huomioitavaa –kohdassa on otettu huomioon laitoksen yhteydessä olevat sivutuoteasetuksen 
mukaiset laitokset ja kaupallisen asiakirjan (rahtikirjan) laatimisesta vastaavaa on tarkennettu.  

- Oivallinen ja Huono esimerkkejä on tarkennettu. 
- Lisätty Eviran ohje 12514. 
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6  Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 
 
6.2  Jäähdytettyjen tilojen lämpötilahallinta 
 
Huomioitavaa: 

 Tässä kohdassa arvioidaan kaikkien jäähdytettyjen käsittely- sekä varastointitilojen 
lämpötilojen hallintaa. 

 Tuotteiden pakastaminen ja pakkasvarastojen lämpötilanhallinta arvioidaan ohjeessa 6.6 
Pakasteiden, jäädytettyjen elintarvikkeiden ja jäätelön lämpötilahallinta. 

 Lämpömittareiden kunnossapito ja kalibrointi arvioidaan ohjeessa 2.3 Kalusteiden, 
laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilat ja jäähdytyksen onnistuminen käytännössä 

 Jäähdytyslaitteiston jäähdytyksen riittävyys ja muu tarkoituksenmukaisuus toimintaan ja 
olosuhteisiin nähden, esimerkiksi jäähdytyksen riittävyys kesällä 

 Tarvittaessa jäähdytettyjen elintarvikkeiden lämpötilat 

 Omavalvonnan lämpötilakirjaukset 

 Mahdollisen automaattisen lämpötilan seurantajärjestelmän tallenteet, tulosten seuranta ja 
hälytysten raja-arvot. 

 Lämpötilapoikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja korjaavien toimenpiteiden kirjanpito  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus” 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Jäähdytettyjen tilojen lämpötilat ja jäähdytyksen riittävyys ovat sellaiset, että -
elintarvikkeiden lämpötilat pysyvät lainsäädännön vaatimusten mukaisella 
alueella. 
Lämpötilakirjaukset on tehty ja kirjattu omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja 
tuloksia on seurattu. 
Mahdollisen automaattisen lämpötilan seurantajärjestelmän tallenteet 
säilytetään, tuloksia on seurattu ja järjestelmän hälytysten raja-arvot on asetettu 
asianmukaisesti.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Jäähdytettyjen tilojen lämpötilat ovat sellaiset, että elintarvikkeiden 

lämpötilat ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset. Jäähdytettyjen tilojen 
lämpötiloissa on ollut pieniä epäkohtia, kuten lyhytaikaisia lämpötilan 
nousuja, joihin toimija ei ole reagoinut, mutta jotka eivät ole heikentäneet 
elintarviketurvallisuutta. 

- Lämpötilamittausten suorittamisessa on ollut pieniä puutteita, esimerkiksi 
omavalvontasuunnitelman edellyttämä mittaaminen on satunnaisesti jäänyt 
tekemättä. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia eli kohtia, jotka eivät ole lainsäädännön mukaisia 
tai jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai jotka johtavat kuluttajaa 
harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Jäähdytetyt tilat ovat liian lämpimiä ja elintarvikkeiden lämpötilat eivät ole 
lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Jäähdytettyjen tilojen ja tuotteiden 
lämpötiloissa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

- Lämpötilamittauksia ei ole tehty omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 
- Automaattisessa lämpötilaa rekisteröivässä laitteistossa on ollut 

toimintahäiriö, jota ei ole huomattu. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia 
määräaikaan mennessä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Jäähdytetyt tilat ovat liian lämpimiä ja elintarvikkeiden lämpötilat eivät ole 
lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Jäähdytettyjen tilojen ja tuotteiden 
lämpötiloissa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 

- Lämpötilamittauksia ei ole tehty lainkaan tai automaattisen laitteiston 
mittaustuloksia ei ole tallennettu tai seurattu. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus 178/2002/EY 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
 

 
Päivitykset versioon 3: 
- Kohtien ”Korjattavaa” ja ”Huono” otsikoita on täydennetty. 
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6  Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 
 
6.5  Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin, joissa on lämpötilasäädeltyjä tuotantoprosesseja 
(lukuun ottamatta sellaisia laitoksia, joissa on pelkästään pakastamista). 

 Tässä kohdassa arvioidaan muun muassa elintarvikkeiden kuumentamista (esimerkiksi 
pastörointi), sulattamista ja jäähdyttämistä. Tässä kohdassa arvioidaan myös leikattavan 
lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotetun lihan valmistuksen lämpötilavalvonta. 

 Lämpötilat ovat joko lainsäädännön vaatimuksia tai omavalvontasuunnitelmassa 
esimerkiksi vaara-analyysin perusteella määritettyjä. 

 Kaikkien prosessien lämpötila-aikayhdistelmät eivät takaa tuotteiden mikrobiologista 
turvallisuutta, esimerkiksi kylmäsavustuksen yhteydessä. Näissä tapauksissa lämpötila-
aikayhdistelmän noudattamisella arvioidaan tuotteelle asetetun säilyvyysajan kriteerien 
täyttymistä. 

 Tuotteiden pakastaminen ja pakkasvarastojen lämpötilanhallinta arvioidaan ohjeessa 6.6. 

 Kalastuotteiden loisriskin vuoksi tehtävä jäädytyskäsittely arvioidaan ohjeessa 8.8 
Kalastustuotteiden loistarkastukset ja jäädytyskäsittely 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikkeiden kuumennus-, jäähdytys- ja sulatusprosessien hallinta 

 Elintarvikkeiden kuumennuslämpötilat ja kuumennusaika 

 Kuumennuskäsittelyyn määrättyjen ruhojen (salmonella, EHEC) kuumennuksen 
onnistuminen 

 Elintarvikkeiden jäähdytyslämpötilat ja jäähdytysaika, erityisesti helposti pilaantuvat 
elintarvikkeet 

 Elintarvikkeiden sulatuslämpötilat ja tarvittaessa sulatusaika 

 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta tuotannon aikana 

 Lämpötilakirjaukset 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Omavalvontasuunnitelmassa lämpötilahallittavien tuotantoprosessien aika- ja 
lämpötilayhdistelmät ja seurantatiheydet on määritetty.  
 
Prosessien ja tuotteiden lämpötilat tai lämpötila-aikayhdistelmät ovat 
lainsäädännössä ja omavalvonnassa määritetyn mukaisia. Toimija on 
varmistunut prosessien ja tuotteiden tavoitelämpötilojen saavuttamisesta tai 
ylläpidosta. 
 
Lämpötiloja seurataan ja seurannasta pidetään kirjaa omavalvontasuunnitelman 
mukaisesti. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Prosessien ja tuotteiden lämpötilat ovat säädösten ja omavalvonnassa 

määritetyn mukaisia. Prosessien ja tuotteiden lämpötiloissa on ollut pieniä 
epäkohtia, jotka eivät ole heikentäneet elintarviketurvallisuutta. 

- Omavalvontasuunnitelmassa lämpötilahallittavien tuotantoprosessien aika- 
ja lämpötilayhdistelmissä on pieniä epäkohtia. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia eli kohtia, jotka eivät ole lainsäädännön mukaisia 
tai jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai jotka johtavat kuluttajaa 
harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Prosessien ja tuotteiden lämpötilat eivät ole säädösten ja omavalvonnassa 
määritetyn mukaisia. Prosessien ja tuotteiden lämpötiloissa on epäkohtia, 
jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 
- Esimerkiksi jauhelihaa ei valmistuksen jälkeen jäähdytetä riittävän 

nopeasti enintään 2 °C:een.  
- Omavalvontasuunnitelmassa kaikille lämpötilahallittaville 

tuotantoprosesseille ei ole määritetty aika- ja lämpötilayhdistelmiä.  
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia 
määräaikaan mennessä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Prosessien ja tuotteiden lämpötilat eivät ole säädösten ja omavalvonnassa 

määritetyn mukaisia. Prosessien ja tuotteiden lämpötiloissa on epäkohtia, 
jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 
- Esimerkiksi markkinoille saatetaan säilykkeitä, joiden valmistuksessa ei 

ole saavutettu vaadittua lämpötilaa tai lämpötila-aikayhdistelmää.  
- Omavalvontasuunnitelmassa lämpötilahallittavien tuotantoprosessien aika- 

ja lämpötilayhdistelmiä ei ole määritetty tai ne on määritetty sellaisiksi, että 
elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014; liite I luku 3 ja liite 2 luku 10 

 
Päivitykset versioon 4: 

- Otsikoita ”Korjattavaa” ja ”Huono” on tarkennettu. 
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6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 
 

6.6 Pakasteiden, jäädytettyjen elintarvikkeiden ja jäätelön 
lämpötilahallinta 

 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan laitoksiin, joissa pakastetaan tai jäädytetään elintarvikkeita tai 
varastoidaan pakastettuja tai jäädytettyjä elintarvikkeita. Ohje koskee sekä omaa tuotantoa 
varten pakastettavia/jäädytettäviä että pakasteina/jäädytettyinä edelleen toimitettaviksi tai 
myytäväksi tarkoitettuja elintarvikkeita. Tätä ohjetta sovelletaan soveltuvin osin myös 
jäätelön jäädyttämiseen laitoksissa. 

 Tätä ohjetta ei sovelleta laitoksiin, joissa kalalle tehdään vain loisriskin vuoksi vaadittava 
jäädytyskäsittely. 

 Tämän ohjeen mukaisesti arvioidaan pakastettujen ja jäädytettyjen elintarvikkeiden sekä 
niiden varastointi- ja säilytysolosuhteiden lämpötilahallintaa. 

 Pakasteiden varastoinnissa käytettävien mittalaitteiden ja lämpötilojen 
tallennusjärjestelmien standardointivaatimusten täyttymisen osoittaminen sekä 
jäädytettyjen elintarvikkeiden lämpötilahallinnassa käytettävien mittalaitteiden toimivuus ja 
kalibrointi arvioidaan kohdassa 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden 
kunnossapito Näitä vaatimuksia ei sovelleta raaka-aineina käytettävien pakasteiden 
lämpötilavalvontaan. 

 Pakastamisen ja jäädyttämisen hygienia arvioidaan kohdassa 5.4 Sulattamisen, 
jäähdyttämisen ja pakastamisen hygienia. 

 Jäähdytettyjen elintarvikkeiden varastointi- ja säilytysolosuhteiden lämpötilojen hallinta 
arvioidaan kohdassa 6.2. 

 Muiden lämpötilasäädeltyjen prosessien kuin pakastamisen ja jäädyttämisen lämpötilojen 
hallinta arvioidaan kohdassa 6.5 Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta. 

 Kalastustuotteiden loisriskin vuoksi tehtävä jäädytyskäsittely arvioidaan kohdassa 8.8. 

 Pakasteiden ja jäädytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksen lämpötilahallinta arvioidaan 
kohdassa 15.4. 
 
 

Tarkastettavia asioita: 

 Pakastamisen tai jäädyttämisen aloittaminen ilman tarpeetonta viivytystä pakastettavaksi tai 
jäädytettäväksi tarkoitetun tuotteen jäähdyttämisen jälkeen. Elintarvikkeen aiempaan 
valmistusprosessiin voi kuitenkin sisältyä erilaisia välivaiheita, kuten lihan raakakypsytys. 

 Pakasteiden / jäädytettyjen elintarvikkeiden varastoinnin lämpötilahallinta 

 Pakasteiden / jäädytettyjen elintarvikkeiden kylmäketjun ylläpitäminen 

 Lämpötilatallenteiden asianmukaisuus 

 Mekaanisesti erotetun lihan pakastamista/jäädyttämistä ja pakastettuna/jäädytettynä 
varastoimista koskevat aika- ja lämpötilarajat 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Elintarvikkeiden pakastaminen/jäädyttäminen aloitetaan järjestelmällisesti 

ilman tarpeetonta viivytystä pakastettavien/jäädytettävien elintarvikkeiden 
valmistuksen ja jäähdytyksen jälkeen. 

- Pakastamisen ja jäädyttämisen yhteydessä huolehditaan siitä, että pakastava 
tai jäädyttävä väliaine (kuten ilma) pääsee tehokkaasti kosketuksiin 
elintarvikkeiden tai niiden pakkausten kanssa. Esimerkiksi elintarvikkeiden ja 
seinien sekä elintarvikepinojen väliin jätetään tilaa pakastustunnelissa. 

- Elintarvikkeiden kylmäketju toimii hyvin. Esimerkiksi pakastetut/jäädytetyt 
elintarvikkeet siirretään niiden varastoimiseen soveltuviin lämpötiloihin 
suoraan pakastamiseen/jäädyttämiseen käytettävistä laitteista.  

- Jäädytettyjen ja pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilapoikkeamat ovat 
lyhytaikaisia (alle 24 tunnin pituisia), eivätkä ylitä lainsäädännön sallimia 
poikkeamarajoja (pakasteena myytävien tai muutoin luovutettavien 
elintarvikkeiden lämpötila saa olla lyhytaikaisesti enintään - 15 °C). 

- Mahdollisen automaattisen lämpötilan seurantajärjestelmän (pakasteina 
myytävien tai muutoin luovutettavien elintarvikkeiden osalta pakollinen) 
tallenteet säilytetään, tuloksia on seurattu, poikkeamiin on reagoitu 
asianmukaisesti ja järjestelmän hälytysten raja-arvot on asetettu 
asianmukaisesti.  

- Jos laitos joutuu pakastamaan tai jäädyttämään elintarvikkeita yllättäen 
esimerkiksi linjaston tai laitteen rikkoutumisen vuoksi, laitos toimii tilanteessa 
niin että elintarviketurvallisuus ei vaarannu. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.  

 Esimerkiksi 
- Elintarvikkeiden pakastamisen/jäädyttämisen aloittaminen viivästyy 

satunnaisesti, mutta viivästymät eivät ole tavallisia tai usein toistuvia, eivätkä 
niin pitkiä, että ne vaikuttaisivat tuotteiden elintarviketurvallisuuteen. 

- Pakasteena myytävän tai muutoin luovutettavan elintarvikkeen lämpötila on 
yksittäisesti ja lyhytaikaisesti (alle 24 tunnin ajan) noussut yli lainsäädännön 
salliman poikkeamarajan (eli lämpimämmäksi kuin - 15 °C), kuitenkin niin että 
elintarviketurvallisuus ei ole vaarantunut eikä tuote ole alkanut sulaa. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
jotka johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Esimerkiksi: 
- Elintarvikkeiden pakastaminen tai jäädyttäminen aloitetaan usein useita päiviä 

muun valmistusprosessin päättymisen jälkeen. Viivästymät ovat tavallisia ja 
usein toistuvia, vaikkakaan eivät täysin järjestelmällisiä. 

- Sellaisen mekaanisesti erotetun lihan, jota ei jalosteta 24 tunnin kuluessa sen 
jäähdyttämisestä, jäädyttämistä ei aloiteta lainsäädännön vaatimassa ajassa 
(12 tunnin kuluessa sen tuottamisesta). 



 
Esittelijä Riina Keski-Saari 

Asia 
Sivu/sivut 

6.6 
3 / 3 

  Ohje / versio 10322 /2 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 15.1.2018 

Elintarviketurvallisuus 

Oiva-arviointiohje hyväksytyille elintarvikehuoneistoille                  

 
 

  
 

- Pakasteena myytäville tai muutoin luovutettaville elintarvikkeille 
asetettu poikkeamaraja (näiden elintarvikkeiden lämpötila saa 
olla lyhytaikaisesti enintään -15 °C) on ylittynyt toistuvasti, tai 
yksittäisesti, mutta pitkäaikaisesti, eikä toimija ole ryhtynyt 
tarvittaviin toimenpiteisiin. 

- Varastointitilojen lämpötilatallenteiden perusteella on selvää, että 
pakastettujen/jäädytettyjen elintarvikkeiden lämpötilat ovat olleet 
järjestelmällisesti korkeampia kuin tavoitelämpötilat (yleisimmin -
18 °C), eikä toimija ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Lämpötilan ylitys ei kuitenkaan ole johtanut elintarvikkeiden 
sulamiseen. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut 
annettuja määräyksiä. Epäkohtia on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Elintarvikkeiden pakastaminen tai jäädyttäminen aloitetaan järjestelmällisesti 
vähintään useita päiviä muun valmistusprosessin päättymisen jälkeen, jolloin 
pakastamisen tai jäädyttämisen aloittaminen viivästyy merkittävästi. 

- Pakasteiden/jäädytettyjen elintarvikkeiden kylmäketjussa on epäkohtia, jotka 
johtavat elintarvikkeiden sulamiseen, mutta toimija ei ole ryhtynyt tarvittaviin 
toimenpiteisiin.  

- Sulaneita tuotteita on pakastettu/jäädytetty uudelleen. 
- Lämpötilamittauksia ei ole tehty lainkaan tai manuaalisesta lämpötilan 

seurannasta ei ole kirjauksia tai automaattisen laitteiston mittaustuloksia ei 
ole tallennettu.  

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

 
Sovelletaan sekä pakastettuihin että jäädytettyihin elintarvikkeisiin  
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006  
- Laitosasetus MMMa 795/2014, liite I luku 3  
- Eviran ohje 16049: Elintarvikkeiden pakastaminen ja jäädyttäminen elintarvikehuoneistoissa 

 
Sovelletaan vain pakastettuihin elintarvikkeisiin 
- Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta 

kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana  
- Neuvoston direktiivi 89/108/ETY pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä 
- Komission direktiivi 92/2/ETY yhteisön näytteenotto- ja analyysimenetelmien yksityiskohtaisten 

sääntöjen vahvistamisesta pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen valvomiseksi 
- Pakasteasetus MMMa 818/2012 
 

Päivitykset versioon 2 
- Huomioitavaa –kohtaa tarkennettu: lisätty, ettei standardointivaatimuksia sovelleta raaka-aineina 

käytettävien pakasteiden lämpötilavalvontaan. 
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6  Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 
 
6.7  Lähetettävien ruhojen lämpötilahallinta 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan laitoksiin, jotka teurastavat sorkka- ja kavioeläimiä. Tällaisia 
laitoksia ovat teurastamot, pienteurastamot, poroteurastamot, tarhatun riistan teurastamot 
ja riistan käsittelylaitokset. 

 Tässä kohdassa arvioidaan laitoksesta lähetettävien, kotieläiminä pidettävien sorkka- ja 
kavioeläinten ruhojen kuljetuksenaikaisen lämpötilan hallinta 

o silloin, kun ruhot ovat saavuttaneet vaadittavan lämpötilan jo ennen kuljetusta sekä 
o silloin, kun ruhoja lähetetään teurastamosta tai teurastustilojen yhteydessä 

sijaitsevasta leikkaamosta toiseen laitokseen jo ennen kuin ne ovat saavuttaneet 
vaadittavan lämpötilan (ns. lämpimänä lähetettävät ruhot). 

 Laitokseen vastaanotettavien ruhojen lämpötilavalvonta arvioidaan kohdassa 15.1 
”Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kaupalliset asiakirjat”. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Ruhojen kuljetuksenaikaisen lämpötilan vaatimustenmukaisuudesta varmistuminen  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Lämpimänä lähetettävien ruhojen osalta: 
o Kuljetukselle asetettujen vaatimusten noudattaminen 
o Ruhojen vieminen pois teurastamosta tai teurastustilojen yhteydessä sijaitsevasta 

leikkaamosta 
o Kuljetuksen enimmäiskeston varmistaminen 
o Kuljetuksenaikaisen jäähdyttämisen jatkuvuudesta varmistuminen 
o Ruhojen vastaanottajan informoiminen ruhojen kuljetuslämpötilasta ja 

jäähdyttämisen jatkamistarpeesta. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Ruhojen lämpötilan vaatimustenmukaisuudesta varmistutaan ennen 

kuljetusta. 
- Ruhojen kuljetuksenaikaisesta lämpötilan vaatimustenmukaisuudesta 

varmistutaan varmistamalla kuljetuksenaikaiset parametrit (kuljetustilan 
lämpötila ja mahdollinen ilmavirta) esimerkiksi rekisteröivän laitteen avulla. 

- Omavalvonta on riittävää ja sopivaa. 
Lämpimänä lähetettävät ruhot: 
- Kuljetus tapahtuu toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten 

mukaisesti. 
- Ruhot viedään pois teurastamosta tai teurastustilojen yhteydessä 

sijaitsevasta leikkaamosta välittömästi. 
- Kuljetus kestää enintään kaksi tuntia. 
- Jäähdytystä jatketaan kuljetuksen aikana. 
- Ruhojen vastaanottajaa informoidaan ruhojen kuljetuslämpötilasta ja 

jäähdyttämisen jatkamistarpeesta. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Ruhojen lämpötiloissa on satunnaisia ja lyhytaikaisia lämpötilarajojen 

ylityksiä. 
- Omavalvonta on riittävää ja sopivaa ja korjaavat toimenpiteet ovat olleet 

oikeita ja riittäviä. 
Lämpimänä lähetettävät ruhot: 
- Kuljetuksen vaatimustenmukaisuudessa on pieniä epäkohtia mutta ne eivät 

heikennä elintarviketurvallisuutta. 
- Ruhojen vieminen pois teurastamosta tai teurastustilojen yhteydessä 

sijaitsevasta leikkaamosta on satunnaisesti viivästynyt lyhytaikaisesti. 
- Kuljetuksen kestossa on satunnaisia ja lyhytaikaisia kahden tunnin 

aikarajan ylityksiä mutta korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeita ja riittäviä. 
- Ruhojen vastaanottajaa informoidaan ruhojen kuljetuslämpötilasta ja 

jäähdyttämisen jatkamistarpeesta. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Ruhojen lämpötiloissa on toistuvia lämpötilarajojen ylityksiä. 
- Omavalvonnassa on puutteita, esimerkiksi korjaavat toimenpiteet ovat olleet 

puutteellisia tai riittämättömiä. 
Lämpimänä lähetettävät ruhot: 
- Kuljetuksen vaatimustenmukaisuudessa on epäkohtia jotka heikentävät 

elintarviketurvallisuutta. 
- Ruhojen vieminen pois teurastamosta tai teurastustilojen yhteydessä 

sijaitsevasta leikkaamosta on toistuvasti viivästynyt. 
- Kuljetuksen kestossa on kahden tunnin aikarajan ylityksiä. 
- Ruhojen vastaanottajaa ei informoida ruhojen kuljetuslämpötilasta ja 

jäähdyttämisen jatkamistarpeesta. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Lähetettävien ruhojen lämpötilavalvontaa ei tehdä lainkaan. 
- Omavalvonnassa on vakavia puutteita, esimerkiksi korjaavia toimenpiteitä 

ei tehdä tai ne ovat niin riittämättömiä, että elintarviketurvallisuus vaarantuu. 
Lämpimänä lähetettävät ruhot: 
- Kuljetuksen vaatimustenmukaisuudessa on epäkohtia jotka vaarantavat 

elintarviketurvallisuutta. 
- Ruhojen vieminen pois teurastamosta tai teurastustilojen yhteydessä 

sijaitsevasta leikkaamosta on toistuvasti ja merkittävästi viivästynyt tai 
kuljetuksen kestossa on toistuvia ja merkittäviä kahden tunnin aikarajan 
ylityksiä ja elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Korjaavia toimenpiteitä ei tehdä. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 

 
 

Päivitykset versioon 2: 
- Ohjeen otsikkoa on muutettu: ”lämpötilavalvonta” on muutettu muotoon ”lämpötilahallinta”. 
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6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta 
 
6.8 Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilahallinta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan teurastamoissa, riistankäsittelylaitoksissa ja leikkaamoissa sekä 
jauhelihan, raakalihavalmisteiden ja mekaanisesti erotetun lihan tuotantolaitoksissa. 

 Jos laitoksessa käytetään työvälineiden desinfioimiseen muuta menetelmää kuin höyryä tai 
vähintään 82 °C:sta vettä, kyseinen menetelmä tarkastetaan tässä kohdassa soveltuvin 
osin. 

 Laitoksen henkilökunnan toiminta veitsisterilaattoreiden käyttöön liittyen arvioidaan 
kohdassa 4.1. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Tarvittaessa työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötila 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Työvälineiden desinfioimiseen käytettävä veden lämpötila on vähintään 82 °C. 
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Laitoksen työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden 
lämpötilaseurannassa on pieniä epäkohtia. Esimerkiksi: 

- Lämpötilaseurantaan liittyvässä kirjanpidossa poikkeamien ja suoritettujen 
korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä puutteita, mutta korjaavat 
toimenpiteet ovat olleet oikeita ja riittäviä 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilaseuranta on ollut 
puutteellista. Esimerkiksi: 

- Lämpötilamittauksia ei ole tehty riittävästi puutteiden havaitsemiseksi. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötilaseuranta on 
laiminlyöty. Esimerkiksi: 

- Lämpötiloja ei ole mitattu. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
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08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 
8.1 TSE-riskiaineksen käsittely 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin, joissa käsitellään nautojen, lampaiden tai 
vuohien TSE-riskiainesta, myös silloin, kun TSE-riskiaineksen käsittely ei edellytä erillistä 
hyväksyntää. 

 TSE-hyväksyntään liittyvät tekniset asiat, kuten tarvittavien hyväksymisten hakeminen, 
hyväksymisasiakirjat, omavalvontasuunnitelma (ajantasaisuus ja vastaavuus 
hyväksymispäätökseen) sekä hyväksyntään liittyvät tilat arvioidaan kohdassa 1.3.  

 BSE/TSE-näytteenotto arvioidaan kohdassa 17.1. 

 Eläinperäisen aineksen erottaminen jätevedestä tiloissa, joissa erotetaan TSE-riskiainesta, 
arvioidaan laitoksen tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksymisen yhteydessä kohdassa 
1.1.  

 Muiden sivutuotteiden kuin TSE-riskiaineksen käsittely ja varastointi arvioidaan kohdassa 
5.7 niiltä osin kuin toiminta kuuluu elintarvikelain piiriin, ja kohdassa 5.8 niiltä osin kuin 
toiminta kuuluu sivutuotelainsäädännön piiriin. Kohdan 5.8 mukaan tehtyjen arviointien 
tulokset eivät näy Oiva-raportilla vaan ainoastaan tarkastuskertomuksessa. 

 Sivutuotteiden lähettäminen ja kaupalliset asiakirjat arvioidaan kohdassa 15.5 niiltä osin 
kuin toiminta kuuluu elintarvikelain piiriin, ja kohdassa 5.8 niiltä osin kuin toiminta kuuluu 
sivutuotelainsäädännön piiriin. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 TSE-toimintojen ja TSE-riskiaineksen käsittelyn vaatimustenmukaisuus ja elintarvikkeiden 
ristisaastumisen esto  

 Silloin kun TSE-toiminnot edellyttävät erillistä hyväksyntää, TSE-toimintoja harjoitetaan 
TSE-hyväksymispäätöksen mukaisesti ja mahdollisia hyväksymispäätöksessä asetettuja 
erityisiä ehtoja noudattaen. 

 TSE-riskiaineksen oikea määrittely ja toimijan varmistuminen siitä, että TSE-säädösten 
ikärajoja noudatetaan 

 Ruhojen, muiden eläinten osien ja sivutuotteiden ohjaus karanteeniin, karanteenissa 
säilytys ja siitä vapauttaminen  

 TSE-riskiaineksen merkitseminen ja erilläänpito 

 TSE-riskiainesta sisältävien ruhojen tai ruhon osien käsittely ja lähettäminen, vastaanotto ja 
kaupalliset asiakirjat 

 Yli 12 kk:n ikäisten nautaeläinten päänlihan leikkuu 

 TSE-riskiaineksen käsittelyyn liittyvän omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä 
tarvittaessa omavalvontasuunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä 
”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- TSE-toimintaa harjoitetaan TSE-hyväksymispäätöksen mukaisesti ja 

mahdollisia hyväksymispäätöksessä asetettuja erityisiä ehtoja noudattaen 
- TSE-riskiaineksen käsittely on vaatimusten mukaista.  
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- TSE-riskiaines merkitään ja pidetään erillään elintarvikkeista niin, että 
ristisaastuminen estyy. Kaikkia lainsäädännön edellyttämiä eläinten osia 
käsitellään TSE-riskimateriaalina. Ruho, muut eläimen osat ja sivutuotteet 
odottavat karanteenissa, kunnes TSE-tutkimuksen tulos on valmistunut.   

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Laitoksen TSE-toimintaan liittyvässä kirjanpidossa poikkeamien ja 

suoritettujen korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä puutteita, 
mutta korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeita ja riittäviä. 

- TSE-riskiaineksen keräämiseen ja säilyttämiseen käytettyjen astioiden 
merkinnöissä tai TSE-riskiaineksen värjäämisessä on pieniä puutteita, 
mutta sekoittumisen vaaraa elintarvikkeisiin ei ole. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.. 

  
Esimerkiksi: 

- TSE-toimintaa ei harjoiteta TSE-hyväksymispäätöksen mukaisesti tai 
mahdollisia hyväksymispäätöksessä asetettuja erityisiä ehtoja ei noudateta 
ja elintarviketurvallisuus heikentyy. 

- Halkaisuvirheellisten ruhojen leimauksissa tai niska-aukon (foramen 
magnum) ja pulttipistoolin aiheuttama reiän tulppauksissa on toistuvasti 
puutteita. 

- Puutteet toistuvat säännöllisesti tai jatkuvat pitkään. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- TSE-toimintaa ei harjoiteta TSE-hyväksymispäätöksen mukaisesti tai 
mahdollisia hyväksymispäätöksessä asetettuja erityisiä ehtoja ei noudateta 
ja elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- TSE-riskiainesta ei poisteta. 
- TSE-riskiaineksen keräämiseen ja säilyttämiseen käytettyjen astioiden 

merkinnöissä tai TSE-riskiaineksen värjäämisessä on puutteita, jotka 
aiheuttavat TSE-riskiaineksen sekoittumisvaaran elintarvikkeisiin. 

- Ruhoja, muita eläimen osia ja sivutuotteita ei jätetä odottamaan TSE-
tutkimuksen tulosta ennen jatkokäsittelyä. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- TSE-asetus (EY) N:o 999/2001  
- Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Elintarvikelaki 23/2006 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1069:20101109:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0853:20120701:FI:PDF
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- Teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MMMa 7/EEO/2009 
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
- Eviran ohje 16011: TSE-toimenpiteet laitoksissa  
- Eviran ohje 16010: Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan laitoksissa 

 
Päivitykset versioon 3: 
- Oivallinen –arvosanaan liittyvää esimerkkiä on tarkennettu 
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8  Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 
8.2  Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvarainen seuranta 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten teurastamoissa ja 
pienteurastamoissa sekä poroteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa ruhojen ja elinten 
puhtauden aistinvaraisen seurannan arvioimiseksi. 

 Lisäksi tätä ohjetta sovelletaan siipikarjateurastamoissa ja siipikarjan pienteurastamoissa 
ruhojen puhtauden aistinvaraisen seurannan arvioimiseksi. 

 Leikkaamon vastaanottotarkastuksessa tehtyjen huomioiden avulla voidaan arvioida 
seurannan ja korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja tehokkuutta. 

 Prosessihygienian seurantaa varten toteutettava mikrobiologinen näytteenotto ruhojen 
pinnalta arvioidaan kohdassa 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset. 

 Naudanruhojen maitohappodekontaminaation hallinta arvioidaan kohdassa 8.3. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Ruhojen ja elinten puhtaus 

 Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvaraisen seurannan järjestäminen 
o omavalvontasuunnitelma 
o omavalvonnan toteutus 
o toteutuksesta pidettävä kirjanpito 
o poikkeamakirjanpito 
o poikkeamien johdosta suoritetut korjaavat toimenpiteet 
o tarvittaessa HACCP-järjestelmä 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Jäähdyttämössä olevat ruhot ovat aistinvaraisesti arvioituina puhtaita eikä 

ruhoissa ole näkyvää ulosteperäistä tai muuta likaa. 
- Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvarainen seuranta sisältää riittävän 

omavalvontasuunnitelman, toteutuksen, kirjanpidon, korjaavat toimenpiteet 
ja tarvittaessa HACCP-järjestelmän. 

- Omavalvonta on laitoksen toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden 
riittävää ja sopivaa. 

- Korjaavat toimenpiteet ovat olleet riittäviä. 
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Jäähdyttämössä olevat ruhot ovat aistinvaraisesti arvioituina puhtaita eikä 

ruhoissa ole näkyvää ulosteperäistä tai muuta likaa. 
- Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvaraisessa seurannassa, 

omavalvonnassa tai HACCP-järjestelmässä, on pieniä epäkohtia, jotka eivät 
kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Jäähdyttämössä olevissa ruhoissa on aistinvaraisesti arvioituna vähäistä 
ulosteperäistä tai muuta likaa, mikä heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvaraisessa seurannassa, 
omavalvonnassa tai HACCP-järjestelmässä, on epäkohtia, jotka 
heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Jäähdyttämössä olevissa ruhoissa on aistinvaraisesti arvioituna 
ulosteperäistä tai muuta likaa niin, että elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Ruhojen ja elinten puhtauden aistinvaraisessa seurannassa, 
omavalvonnassa tai HACCP-järjestelmässä on epäkohtia, jotka vaarantavat 
elintarviketurvallisuutta. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
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8  Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 
8.3  Naudanruhojen maitohappodekontaminaation hallinta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä (ml. Bubalus  ja Bison lajit) 
teurastaviin teurastamoihin, pienteurastamoihin ja poroteurastamoihin. 

 Tässä kohdassa arvioidaan naudanruhojen pintakontaminaation vähentämistä maitohapolla 
sekä pintakontaminaation vähentämisen seurantaa. 

 Koska maitohapon käyttö ei saa vaikuttaa elintarvikealan toimijan velvollisuuteen noudattaa 
hyviä hygieenisiä teurastuskäytäntöjä ja toimintatapoja, ruhojen ja elinten puhtauden 
aistinvarainen seuranta (kohta 8.2) suositellaan arvioitavaksi samaan aikaan tämän kohdan 
kanssa. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Maitohappoliuoksen vaatimustenmukaisuus. 

 Maitohappokäsittelyn edellytysten toteutuminen ja vaatimustenmukaisuus 

 HACCP-järjestelmä, ml. mikrobikriteeriasetuksen mukainen näytteenotto ennen 
maitohappokäsittelyä, käsittelynaikainen maitohappopitoisuus, käsittelynaikainen 
maitohapon lämpötila. 

 Maitohappokäsittelyn dokumentointi. 

 Maitohappokäsittelystä ilmoittaminen ruhoja vastaanottaville toimijoille. 

 Ilmoitettujen tietojen dokumentoiminen. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset ja toimija hallitsee yllättävät ja 

satunnaiset epäkohdat omavalvonnallaan. HACCP-järjestelmän 
toteuttaminen on vaatimustenmukaista. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Pieniä epäkohtia vaatimustenmukaisuudessa, esimerkiksi satunnaisia 

puutteita kirjanpidossa. 
- Korjaavat toimenpiteet ovat kuitenkin olleet oikeita ja riittäviä. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Korjaamista edellyttäviä epäkohtia prosessin vaatimustenmukaisuudessa 
tai kirjanpidossa. 

- Epäkohtien ja korjaavien toimenpiteiden laatu on sellainen, että 
elintarviketurvallisuus heikentyy. 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Välitöntä korjaamista edellyttäviä vakavia epäkohtia prosessin 
vaatimustenmukaisuudessa. 

- Maitohappokäsittelyä tehdään ruhoille, joissa on näkyvää ulosteperäistä 
kontaminaatiota. 

- Epäkohtien ja korjaavien toimenpiteiden laatu on sellainen, että 
elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Komission asetus (EU) N:o 101/2013 maitohapon käytöstä naudanruhojen mikrobiologisen 

pintakontaminaation vähentämiseen 
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08 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 
8.4 Trikiiniriskin hallinta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Ohjetta sovelletaan trikiinitartunnalle alttiita eläinlajeja teurastavissa teurastamoissa ja 
riistan käsittelylaitoksissa. 

 Valvotuissa pito-olosuhteissa kasvatetut siat on vapautettu trikiinitutkimuksista. 

 Näytteiden analysointiin käytettävän laboratorion kelpoisuus arvioidaan kohdassa 1.6. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Trikiinitutkimusnäytteiden otto lainsäädännön ja Eviran määräysten mukaisesti 

 Näytteiden ja ruhojen yhdistettävyys ja jäljitettävyys 

 Ruhojen terveysmerkinnät ennen trikiinitutkimusten tulosten saamista 

 Sianruhojen paloittelu ja leikkaus ennen trikiinitutkimuksen tulosta 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Trikiininäytteet otetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Näytteet ovat 
jäljitettävissä ruhoihin tai ruhoryhmiin.  
 
Terveysmerkittyjä ruhoja ei viedä pois teurastamon tiloista eikä niitä 
jatkokäsitellä ennen kuin trikiinitutkimus on valmistunut. Mahdollisella 
poikkeavalla järjestelyllä sianruhojen kohdalla on laitoksen valvojan hyväksyntä 
ja järjestely täyttää muut lainsäädännön sille asettamat vaatimukset.  
 
Omavalvonnalla varmistetaan lainsäädännön edellyttämien trikiininäytteiden 
otto. Omavalvontasuunnitelmassa on huomioitu myös laitoksen toimenpiteet 
trikiinitartunnan löytyessä. Mahdolliset puutteet toiminnassa huomataan 
omavalvonnassa ja korjaavat toimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Laitoksen omavalvonnassa on pieniä puutteita. Esimerkiksi: 
- Trikiininäytteet otetaan kaikista niistä eläimistä, joista lainsäädäntö 

näytteiden ottamista vaatii, mutta näytteet eivät aina ole jäljitettävissä 
eläinryhmäkohtaisesti tilanteessa, jossa kaikki tutkitut näytteet ovat olleet 
negatiivisia. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia eli kohtia, jotka eivät ole lainsäädännön mukaisia 
tai jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai jotka johtavat kuluttajaa 
harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Terveysmerkittyjä ruhoja on viety pois teurastamon tiloista ennen 
trikiinitutkimuksen valmistumista ilman valvojan hyväksyntää, mutta ruhoja 
ei ole kuitenkaan jatkokäsitelty muuten. 

- Laitoksen trikiiniriskin hallinta on puutteellista, korjaavia toimenpiteitä ei ole 
suoritettu tai ne ovat olleet riittämättömiä. 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Trikiininäytteitä ei oteta lainsäädännön vaatimusten mukaisesti (esimerkiksi 
näytteitä ei oteta, näytteet otetaan väärästä kohdasta tai näytteet ovat liian 
pieniä). 

- Ruhot, joista näytteet tulee ottaa, eivät ole tunnistettavissa (esimerkiksi 
tavanomaisista ja valvotuista pito-olosuhteista peräisin olevat siat). 

- Ruhoja ei jätetä odottamaan trikiinitutkimuksen tulosta ennen jatkokäsittelyä 
tai sianruhoja koskevan mahdollisen poikkeavan menettelyn ehtoja ei 
noudateta. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Trikiiniasetus (EU) N:o 2015/1375 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
- Lihantarkastusasetus MMMa 590/2014  
- Elintarviketurvallisuusviraston määräys tunnustetuissa valvotuissa pito-olosuhteissa syntyneiden ja 

kasvatettujen sikojen vapauttamiseksi trikiinitutkimuksista 1/2015 
- Eviran ohje 16008: Sianruhojen terveysmerkintä, paloittelu ja leikkaaminen ennen kuin 

trikiinitutkimuksen tulos on valmis 
 
Päivitykset versioon 2: 

- Otsikkoa ”Korjattavaa” on tarkennettu. Trikiiniasetuksen numero on päivitetty. 



 
Esittelijä Riina Tolvanen 

Asia 
Sivu/sivut 

8.5 
1 / 2 

  Ohje / versio 10294 /1 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 1.5.2015 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

8  Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 
8.5 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä kohtaa sovelletaan laitoksiin, jotka on hyväksytty jauhelihan tai raakalihavalmisteiden 
valmistukseen 

 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistuksen lämpötilavaatimukset arvioidaan 
kohdassa 6.5 Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta 

 Jauhelihan sidekudosproteiiniin liittyvät asiat arvioidaan ohjeessa 13.4  

 Raakalihavalmisteiden lisäaineiden käyttöä arvioidaan ohjeessa 11.1 Lisäaineet, aromit ja 
entsyymit 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Jauhelihaan käytettävä raaka-aine on peräisin lainsäädännön sallimista lihaksista tai 
eläimen osista. 

 Jauhelihaan käytettävän raaka-aineen ikä. 

 Raakalihavalmisteisiin käytettävä raaka-aine on peräisin lainsäädännön sallimista lihaksista 
tai eläimen osista. 

 Kuumennettavaksi tarkoitettujen raakalihavalmisteiden valmistamiseen käytetyn 
mekaanisesti erotetun lihan mikrobiologiset vaatimukset. 

 Jauhelihaa ja raakalihavalmisteita ei saa sulamisen jälkeen pakastaa uudelleen. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Jauhelihan ja / tai raakalihavalmisteen valmistukseen käytettävä raaka-aine 
täyttää lainsäädännön vaatimukset.  

- Jauhelihan ja / tai raakalihavalmisteiden valmistamiseen käytettävän raaka-
aineen ikä täyttää lainsäädännön vaatimukset.  

- Kuumennettavaksi tarkoitettuihin raakalihavalmisteisiin käytetty mekaanisesti 
erotettu liha on täyttänyt jauhelihalle säädetyt mikrobiologiset vaatimukset. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Jauhelihan ja / tai raakalihavalmisteen valmistukseen käytettävä raaka-aine 

täyttää lainsäädännön vaatimukset.  
- Jauhelihan ja / tai raakalihavalmisteiden valmistamiseen käytettävän raaka-

aineen iän seurannassa on pieniä puutteita, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta. 

- Kuumennettavaksi tarkoitettuihin raakalihavalmisteisiin on käytetty 
mekaanisesti erotettua lihaa, jonka mikrobiologisessa laadussa on ollut 
pieniä puutteita. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Jauhelihan ja / tai raakalihavalmisteiden valmistamiseen käytettävän raaka-
aineen iän seurannassa on puutteita tai raaka-aineeksi käytettävä liha on 
liian vanhaa, niin että sen käyttö heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Kuumennettavaksi tarkoitettuihin raakalihavalmisteisiin on käytetty 
mekaanisesti erotettua lihaa, joka ei täytä jauhelihalle säädettyjä 
mikrobiologisia vaatimuksia. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Jauhelihan raaka-aineena on käytetty lihanleikkuujätteitä (muista kuin 
kokonaisista luurankolihaksista), mekaanisesti erotettua lihaa, nahkaa 
sisältävää lihaa tai muista pään lihaksista kuin puremalihaksista, linea alban 
muista osista kuin lihaksista, etupolven ja kinnernivelen alueelta tai luusta 
kaavittuja paloja tai pallean lihaksia joista herakalvoa (seroosa) ei ole 
poistettu. 

- Jauhelihan ja / tai raakalihavalmisteiden valmistamiseen käytettävän raaka-
aineen ikä ei ole tiedossa tai se on liian vanhaa niin että sen käyttö 
vaarantaa elintarviketurvallisuutta.  

- Kuumennettavaksi tarkoitettuihin raakalihavalmisteisiin on käytetty 
mekaanisesti erotettua lihaa, vaikka mekaanisesti erotetun lihan 
mikrobiologisia tutkimuksia ei ole tehty tai huomioitu 
näytteenottosuunnitelmassa. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 liite III jakso V 
- Mikrobikriteeriasetus (EY) N:o 2073/2005 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 liite 2 luku 8.2 ja liite 3 luku 2.7 
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8  Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 
8.6  Mekaanisesti erotetun lihan valmistus 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan laitoksiin, joissa valmistetaan mekaanisesti erotettua lihaa. 

 Mekaanisesti erotetun lihan valmistuksen lämpötilavaatimukset arvioidaan kohdassa 6.5 
Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta 

 Mekaanisesti erotetun lihan pakastamista ja pakastettuna varastoimista koskevat aika- ja 
lämpötilarajat arvioidaan ohjeessa 6.6 Pakasteiden, jäädytettyjen elintarvikkeiden ja 
jäätelön lämpötilahallinta 

 Mekaanisesti erotettua lihaa sisältävien tuotteiden kuluttajapakkausten pakkausmerkinnät 
arvioidaan kohdassa 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Mekaanisesti erotettuun lihaan käytettävä raaka-aine on peräisin lainsäädännön sallimista 
eläimen osista 

 Mekaanisesti erotettuun lihaan käytettävän raaka-aineen ikä 

 Korkeapaineella erotetun mekaanisesti erotetun lihan käyttöaika (lukuun ottamatta 
pakastamista) 

 Korkeapaineella ja matalapaineella tuotettu mekaanisesti erotettu liha on tuotannon aikana 
merkitty ”mekaanisesti erotetuksi lihaksi” eikä esimerkiksi ”lihaksi”. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Mekaanisesti erotetun lihan valmistukseen käytettävä raaka-aine ja sen ikä 
täyttävät lainsäädännön vaatimukset.  
 
Korkeapaineella erotettu mekaanisesti erotettu liha jäähdytetään jos sitä ei 
käytetä tunnin sisällä valmistamisesta. 
 
Korkeapaineella ja matalapaineella tuotettu mekaanisesti erotettu liha on 
merkitty tuotannon aikana mekaanisesti erotetuksi lihaksi, esimerkiksi 
matalapaineella tuotettua mekaanisesti erotettua lihaa ei ole merkitty lihaksi. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Mekaanisesti erotetun lihan valmistukseen käytettävä raaka-aine täyttää 

lainsäädännön vaatimukset.  
- Mekaanisesti erotetun lihan valmistamiseen käytettävän raaka-aine on 

satunnaisesti hieman liian vanhaa, mutta se ei heikennä 
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elintarviketurvallisuutta. 
- Korkeapaineella erotetun mekaanisesti erotetun lihan käyttöajoissa on ollut 

poikkeamia, jotka eivät kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Mekaanisesti erotetun lihan valmistamiseen käytettävän raaka-aineen iän 
seurannassa on puutteita tai raaka-aineeksi käytettävä liha on liian vanhaa, 
niin että sen käyttö heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Korkeapaineella erotetun mekaanisesti erotetun lihan käyttöajoissa on 
sellaisia poikkeamia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

- Korkeapaineella ja matalapaineella tuotettu mekaanisesti erotettu liha on 
merkitty tuotannon aikana väärin, esimerkiksi matalapaineella erotettu liha 
on merkitty lihaksi.  

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia 
määräaikaan mennessä. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Mekaanisesti erotetun lihan valmistamiseen on käytetty siipikarjan jalkoja 
kaulanahkaa tai päitä tai muiden eläinten pään luita, jalkoja, häntiä, 
reisiluita, sääriluita, pohjeluita, olkaluita, värttinäluita ja kyynärluita. 

- Mekaanisesti erotetun lihan valmistamiseen käytettävän raaka-aineen ikä ei 
ole tiedossa tai se on liian vanhaa niin että sen käyttö vaarantaa 
elintarviketurvallisuutta.  

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 liite III jakso V 
- Elintarvikelaki 23/2006 

 



 
Esittelijä Leena Oivanen 

Asia 
Sivu/sivut 

8.7 
1 / 2 

  Ohje / versio 10296 /1 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 1.5.2015 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

8 Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 

8.7 Poron kuivalihan valmistus 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan poron kuivalihan valmistukseen perinteisellä 
ulkokuivatusmenetelmällä poronhoitoalueella sijaitsevassa lihavalmistelaitoksessa. 

 Poron kuivalihan valmistuksen hyväksymisvaatimusten noudattaminen arvioidaan 
kohdassa 1.2. 

 Omavalvontasuunnitelman tarkastettavuus ja ajantasaisuus arvioidaan kohdassa 1.6. 

 Poron kuivalihan valmistus muulla kuin perinteisellä ulkokuivatusmenetelmällä tai 
poronhoitoalueen ulkopuolella sijaitsevassa lihavalmistelaitoksessa arvioidaan kohdassa 
5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia.  

 Ohjetta ei sovelleta poron kuivalihan valmistukseen alkutuotantopaikalla poronhoitoalueella. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Poron kuivalihan valmistuksessa noudatetaan laitosasetuksen vaatimuksia huomioiden 
laitosasetuksen 2§ mukainen soveltamisalan rajaus. 

 Tarkastetaan poronlihan käsittelyn hygieniaa, kun se valmistellaan kuivaamista varten 
lihavalmistelaitoksen sisätiloissa. 

 Tarkastetaan kuivattavan poronlihan ja valmiiksi kuivatun poronlihan käsittelyä 
kuivatushäkkiin ripustettaessa ja sieltä pois otettaessa.  

 Tarkastetaan kuivatun poronlihan käsittelyn hygieniaa kuivaamisen jälkeen 
lihavalmistelaitoksen sisätiloissa. 

 Tarkastetaan, että haittaeläimet ja linnut eivät pääse saastuttamaan kuivattavaa poronlihaa. 

 Tarkastetaan ilman esteetöntä kiertoa kuivattavan poronlihan ympärillä. 

 Tarkastetaan, että poronlihan kuivaaminen tehdään sopivana vuodenaikana ja sopivassa 
ulkolämpötilassa. 

 Ulkokuivatushäkissä kuivataan vain tarkastettua poronlihaa. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Poronliha käsitellään hygieenisesti, kun se valmistellaan kuivatukseen, kun 
se ripustetaan kuivatushäkkiin ja sieltä pois otettaessa sekä käsiteltäessä 
sitä kuivatuksen jälkeen. 

- Kuivattavaksi tarkoitettu poronliha valmistellaan kuivaamista varten 
lihavalmistelaitoksen asianmukaisissa sisätiloissa.  

- Kuivattu poronlihan käsitellään kuivatuksen jälkeen lihavalmistelaitoksen 
asianmukaisissa sisätiloissa. 

- Haittaeläimet ja linnut eivät pääse saastuttamaan kuivattavaa poronlihaa. 
- Poronliha kuivataan sopivana vuodenaikana. 
- Kuivattava poronliha on ripustettu niin, että ilman kierto on esteetöntä. 
- Ulkokuivatushäkeissä kuivataan vain tarkastettua poronlihaa. 
- Tarkastettavien asioiden osalta omavalvontasuunnitelma on sopiva ja 

riittävä. 
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- Toimija hallitsee yllättävät ja satunnaiset epäkohdat omavalvonnallaan.  
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Poronliha kuivataan olosuhteissa, jotka vaihtelevat paljon, mutta lihan 

kuivuminen on kuitenkin riittävän hallittua, jotta liha ei pilaannu. 
- Tarkastettavan asian osalta omavalvontasuunnitelmassa on pieniä 

puutteita. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Esimerkiksi: 
- Poronliha kuivataan olosuhteissa, jotka ovat toisinaan sopimattomat niin, 

että lihan kuivuminen hidastuu, esim. jos vuodenaika tai ulkolämpötila ei ole 
sopiva. Lihan turvallisuus heikentyy. 

- Ilman kierto kuivattavien lihojen ympärillä ei toimi kunnolla esim. jos 
lihanpalat on ripustettu liian tiheästi. Lihan kuivuminen hidastuu ja lihan 
turvallisuus heikentyy. 

- Ulkokuivatushäkissä kuivataan myös muuta lihaa tai muita tuotteita kuin 
tarkastettua poronlihaa. 

- Tarkastettavan asian osalta omavalvontasuunnitelmassa on puutteita, jotka 
heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Poronliha käsitellään epähygieenisesti, kun se valmistellaan kuivatukseen, 
kuivatushäkkiin ripustettaessa tai sieltä pois otettaessa tai kuivatuksen 
jälkeen. 

- Haittaeläimet tai linnut pääsevät saastuttamaan kuivattavaa lihaa. 
- Lihaa kuivataan huonoissa ilmasto-olosuhteissa tai ilman kierto kuivattavien 

lihojen ympärillä ei toimi riittävän hyvin, jolloin liha ei kuivu riittävän hallitusti 
ja lihan turvallisuus vaarantuu. 

- Tarkastettavan asian osalta omavalvontasuunnitelmassa on puutteita, jotka 
vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 
 

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Toimeenpanoasetus (EY) N:o 2074/2005 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Eviran ohje 16033/2: Laitoksen hyväksyminen 
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8  Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 
8.8  Kalastustuotteiden loistarkastukset ja jäädytyskäsittely 
 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta arvioidaan laitoksissa joissa: 

 perataan kalaa (loistarkastukset) 

 valmistetaan sellaisenaan syötäviä kalastustuotteita, joiden käsittely ei riitä tuhoamaan 
elinkelpoisia loisia, lukuun ottamatta kalalajeja, jotka on vapautettu jäädytyskäsittelystä 
jäädytyskäsittely) 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Tuoreen kalan loistarkastukset 

 Loisriskin vuoksi tehtävä jäädytyskäsittely  

 Kaupalliseen asiakirjaan tehtävä merkintä tuotteelle tehdystä jäädytyskäsittelystä 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä omavalvontasuunnitelma tarkastetaan soveltaen 
ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Tarkastetut asiat ovat vaatimusten mukaisia. 
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Loistarkastukset tehdään pääsääntöisesti vaatimusten mukaisesti, mutta 

yksittäisiä eriä on jäänyt tarkastamatta. 
- Jäädytyskäsittelyt tehdään pääsääntöisesti vaatimusten mukaisesti, mutta 

yksittäisiä eriä on jäänyt jäädyttämättä . 
- Kaupalliseen asiakirjaan tehdään pääsääntöisesti merkintä 

jäädytyskäsittelystä, mutta merkintä on yksittäisissä tapauksissa jäänyt 
tekemättä. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräaikaan 
mennessä. 

  
Esimerkiksi: 

- Loistarkastuksia tehdään vain satunnaisesti. 
- Jäädytyskäsittelyä ei tehdä kaikille sellaisille tuotteille tai tuoteryhmille, 

joille se loisriskin vuoksi tulee tehdä. 
- Kaupalliseen asiakirjaan ei tehdä merkintää jäädytyskäsittelystä. 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Jäädytyskäsittelyä ei tehdä millekään tuoteryhmälle, jolle se loisriskin 
vuoksi tulee tehdä. 

- Loistarkastuksia ei tehdä. 
 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 liite II, luku II 
- Komission asetus (EY) N:o 853/2004 liite III, jakso VIII, luku III, osa D 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Eviran ohje 16023: Kalastustuotteiden valvonta 

 
 
Päivityksen versioon 2 

- Ohjeen otsikkoa on muutettu: ”pakastamispakko” on muutettu muotoon” jäädytyskäsittely 
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8  Elintarviketuotannon erityisvaatimukset 
 

8.9  Munatuotteiden raaka-aineen laaduntarkkailu  
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa munatuotteita valmistavissa laitoksissa. 

 Tässä ohjeessa raaka-aineella tarkoitetaan munatuotelaitoksissa 
munatuotteiden valmistukseen käytettäviä kananmunia, jotka tulevat 
munatuotelaitokseen munapakkaamoista ja tuottajilta. 

 Munatuotteiden valmistuksessa käytettävien munien kuorien on oltava täysin kehittyneitä 
eikä niissä saa olla halkeamia. 

 Säröillä olevia munia voidaan kuitenkin käyttää munatuotteiden valmistamiseen, jos 
tuotantolaitos tai pakkaamo toimittaa ne suoraan jalostuslaitokseen, jossa ne on rikottava 
niin pian kuin mahdollista. 

 Munia ei saa rikkoa, jos ne eivät ole puhtaita ja kuivia. Kananmuna on likainen, jos likaa tai 
likatäpliä on kuoren pinnalla enemmän kuin 1/16 osa munan pinta-alasta  tai jos kuorella on 
likaa kokkareena tai verta. 

 Likaiset kananmunat voidaan pestä tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella. 

 Munien puhdistamiseen saa käyttää vain sellaista vettä, josta on tutkittu vähintään 
Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä arvioitu väri ja haju. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

  Miten munatuotelaitoksessa suoritetaan munatuotteiden valmistukseen käytettävien 
kananmunien laaduntarkkailu.  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 - Omavalvontasuunnitelmassa on kuvaus siitä, miten munatuotelaitos 
varmistaa munatuotteisiin käytettävän raaka-aineen laadun. 

- Munatuotelaitos tarkastaa raaka-aineen laadun ja poistaa munatuotteiden 
valmistukseen kelpaamattomat kananmunat. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Omavalvontasuunnitelman kuvauksessa on pieniä epäkohtia siitä, miten 

munatuotelaitos varmistaa munatuotteisiin käytettävän raaka-aineen laadun. 
- Munatuotelaitos tarkastaa raaka-aineen laadun ja poistaa munatuotteiden 

valmistukseen kelpaamattomat kananmunat. 
  



 
Esittelijä Taina Lehdonkivi 

Asia 
Sivu/sivut 

8.9 
2 / 2 

  Ohje / versio 10298 /1 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 1.5.2015 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille   

 
 

  
 

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Omavalvontasuunnitelman kuvauksessa on selviä puutteita siitä, miten 
munatuotelaitos varmistaa munatuotteisiin käytettävän raaka-aineen 
laadun. 

- Munatuotelaitos tarkastaa raaka-aineen laadun, mutta munatuotteiden 
valmistukseen on päässyt sinne kelpaamattomia kananmunia, jotka 
heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole kuvausta siitä, miten munatuotelaitos 
varmistaa munatuotteisiin käytettävän raaka-aineen laadun. 

- Munatuotteiden valmistukseen on päässyt sinne kelpaamattomia 
kananmunia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) 853/2004; jakso X, luku II, kohdat II ja III  
- Alkutuotantoasetus 1368/2011 liite I luku 2 
- Eviran ohje 16006/1 Munamassan raaka-aineen laatu 

 



 
Esittelijä Eveliina Palonen 

Asia 
Sivu/sivut 

9.1 
1 / 2 

  Ohje / versio 10299 /1 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 1.5.2015 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

9  Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 
 
9.1  Rekisterikyselyt 
 
 
Huomioitavaa: 

 Ohjetta sovelletaan teurastamoissa, pienteurastamoissa ja poroteurastamoissa, joissa 
teurastetaan nautaeläimiä. 

 Laitoksen toiminta ja omavalvonta nautaeläinten merkinnässä ja tunnistamisessa 
(korvamerkkien tarkistus ja niissä ilmenevät puutteet) arvioidaan kohdassa 9.4. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Rekisterikysely tehdään ennen nautaeläimen ottamista kuljettavaksi teurastusta varten. 

 Laitos huomioi rekisterikyselyn vastaukset, kuten siirtorajoitukset, näytteenottopyynnöt, 
teurastuskiellot ja muut ilmoitukset. 

 Laitos ilmoittaa virheet rekisterikyselyjen teossa sekä poikkeavat rekisterikyselyjen 
vastaukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet tarkastuseläinlääkärille. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Rekisterikysely tehdään kaikille teurastettaviksi aiotuille nautaeläimille ennen 
niiden ottamista kuljetettaviksi. Saadut vastaukset tarkistetaan ja huomioidaan 
toiminnassa.  
 
Mahdolliset virheet tai puutteet rekisterikyselyissä havaitaan omavalvonnassa ja 
korjaavat toimenpiteet suoritetaan ja kirjataan asianmukaisesti. Poikkeamat ja 
korjaavat toimenpiteet selvitetään tarkastuseläinlääkärille. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Laitoksen rekisterikyselyihin liittyvässä kirjanpidossa poikkeamien ja 

suoritettujen korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä puutteita. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Rekisterikyselyjen teossa tapahtuu jatkuvasti virheitä. 
- Rekisterikyselyissä tehdyistä virheistä tai rekisterikyselyjen poikkeavista 

vastauksista tai niiden aiheuttamista toimenpiteistä ei ilmoiteta 
tarkastuseläinlääkärille. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Rekisterikyselyjä jää jatkuvasti tekemättä tai niitä ei tehdä lainkaan. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Tunnistusasetus (EY) N:o 1760/2000 
- Korvamerkkiasetus (EY) N:o 911/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Asetus nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä MMMa 1391/2006  
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
- Lihantarkastusasetus MMMa 590/2014 
- Eviran ohje: Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta 

teurastamoissa ja pienteurastamoissa 16007 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0853:20120701:FI:PDF
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9  Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 
 
9.2  Elintarvikeketjua koskevat ja muut vastaavat tiedot 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan elintarvikeketjutietojen osalta kotieläinten, siipikarjan ja tarhatun 
riistan teurastamoihin ja vastaaviin pienteurastamoihin. Ohjetta sovelletaan myös 
poroteurastamoihin ja luonnonvaraisen riistan käsittelylaitoksiin. 

 Lisäksi ohjetta sovelletaan kaadetun luonnonvaraisen riistan mukana toimitettavien tietojen 
osalta riistan käsittelylaitoksiin, elävien kalastustuotteiden mukana toimitettavien tietojen 
osalta kala alan laitoksiin ja kananmunien mukana toimitettavien tietojen osalta 
munapakkaamoihin. 

 Tämän ohjeen mukaan arvioidaan elintarvikeketjutietojen ja muiden vastaavien 
elintarvikelaitokselle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen käsittelyn vaatimustenmukaisuus. 

 Muita vastaavia tietoja ovat esimerkiksi: 
o kaadetun luonnonvaraisen riistan mukana toimitettavat asiakirjat, 
o koulutetun henkilön ilmoitukset luonnonvaraisen riistan alustavasta tarkastuksesta, 
o elävien kalastustuotteiden mukana toimitettavat tiedot, mukaan lukien esimerkiksi 

pyynti-/nostopäivätiedot ja lääkitystiedot sekä 
o munapakkaamoille toimitettavat munintakanojen mahdolliset lääkitystiedot. 

 Arvioinnissa huomioidaan toiminnan vaatimustenmukaisuus, hyvät toimintatavat sekä 
omavalvonnan riittävyys ja sopivuus elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. 

 Hevosen tunnistusasiakirjan tarkastaminen arvioidaan kohdassa 9.5. 

 Raakamaidon laatututkimukset arvioidaan kohdassa 17.9. 

 Lääkejäämiin liittyvä riskinhallinta arvioidaan kohdassa 17.11. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikeketjutietojen pyytäminen, vastaanottaminen ja arviointi. 

 Elintarvikeketjutietojen arviointitulosten toimittaminen tarkastuseläinlääkärille. 

 Elintarvikeketjutietojen toimittamista koskevien määräaikojen omavalvonta. 

 Elintarvikeketjutietoja koskevista epäkohdista ilmoittaminen tarkastuseläinlääkärille. 

 Merkityksellisten tietojen toimittaminen palautteena alkutuotannon toimijalle. 

 Kaadetun luonnonvaraisen riistan mukana toimitettavien tietojen ja koulutetun henkilön 
antamien ilmoitusten omavalvonta. 

 Elävien kalastustuotteiden mukana toimitettavien tietojen omavalvonta. 

 Kananmunien mukana toimitettavien tietojen omavalvonta. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Teurastamotoimija on varmistanut, että elintarvikeketjua koskevat tiedot on 

toimitettu teurastamolle aikarajojen puitteissa ja että niissä ei ole ilmeisiä 
virheitä tai puutteita. 
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- Teurastamotoimija on arvioinut jokaisen eläimen tai eläinryhmän 
elintarvikeketjutiedot sen varmistamiseksi, että eläimet voidaan hyväksyä 
vastaanotettaviksi teurastamoon. 

- Teurastamotoimija on asettanut elintarvikeketjutiedot ja 
elintarvikeketjutietojen arviointitulokset tarkastuseläinlääkärin nähtäväksi 
määräajassa. 

- Teurastamotoimija on toimittanut lihantarkastuspäätöksen tiedot, sikojen 
sairastuvuuden seurannasta annetun asetuksen mukaiset 
sairastuvuustiedot ja muut merkitykselliset tiedot alkutuotannon toimijalle. 

- Jos teurastamotoimija on todennut, että elintarvikeketjutiedoissa on virheitä 
tai puutteita, hän on ilmoittanut asiasta tarkastuseläinlääkärille ja ryhtynyt 
toimenpiteisiin alkutuotannon toimijaa kohtaan tilanteen korjaamiseksi. 

- Teurastamotoimija ei ole ottanut vastaan eläimiä, joiden 
elintarvikeketjutiedoista on ilmennyt seikkoja, joiden perusteella eläimiä ei 
ole saanut teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi. 

- Elintarvikeketjutietojen ja myös muiden vastaavien tietojen osalta 
omavalvonta on riittävää ja sopivaa ja korjaavat toimenpiteet ovat olleet 
oikeat ja riittävät. Omavalvontasuunnitelmassa on menettelyohjeet 
poikkeamien varalle, sekä ohjeet tiedotuksesta valvontaviranomaiselle. 
Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet on kirjattu ja tiedotus viranomaisille on 
toteutunut. Kirjanpito mahdollisista poikkeamista ja toteutuneista korjaavista 
toimenpiteistä on saatavissa. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Elintarvikeketjutietojen toimittamista koskevien aikarajojen 

noudattamisessa on pieniä poikkeamia. 
- Muiden vastaavien tietojen osalta omavalvonnassa on pieniä epäkohtia.  
- Omavalvonnan toteutuksesta, poikkeamista tai korjaavista toimenpiteistä 

pidettävässä kirjanpidossa on pieniä puutteita. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Teurastamotoimija on todennut, että elintarvikeketjutiedoissa on puutteita 
mutta ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin alkutuotannon toimijaa kohtaan 
tilanteen korjaamiseksi. 

- Omavalvontasuunnitelma ei ole ajan tasalla. 
- Elintarvikeketjutietojen arvioinnista pidettävässä omavalvontakirjanpidossa 

on selviä puutteita, sitä ei tehdä tai kirjanpitoa ei säilytetä vaadittavaa aikaa. 
- Muiden vastaavien tietojen osalta epäkohtia toimitettujen tietojen 

tarkastamisessa.  
- Poikkeamia ei ole kirjattu, vaikka käy ilmi, että poikkeamia on esiintynyt. 
- Korjaavat toimenpiteet poikkeamatapauksissa ovat olleet väärät tai 

riittämättömät tai niistä ei ole tietoa. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Teurastamotoimija ei tarkasta eläinten elintarvikeketjutietoja lainkaan. 
- Elintarvikeketjutietojen arviointituloksia ei ole saatavissa. 
- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole kuvausta elintarvikeketjutietojen 

omavalvonnasta. 
- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 

määräyksiä. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Toimeenpanoasetus (EY) N:o 2074/2005 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Alkutuotantoasetus MMMa 1368/2011 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Lihantarkastusasetus MMMa 590/2014 
- Sikojen sairastuvuuden seurannasta annettu asetus MMMa 6/EEO/2012 
- Eviran ohje 16005: Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta 
- Eviran ohje 16027: Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin 
- Eviran ohje 16031: Kalastustuotteiden tunnistamismerkinnät ja kalastustuotteiden mukana 

lähetettävät asiakirjat 
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9  Eläinten vastaanottamien ja eläimiä koskevat tiedot 
 
9.3  Eläinten kuljettaminen 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan pienteurastamoiden, teurastamoiden ja poroteurastamoiden 
eläinkuljetuksiin. 

 Teurastamon omia eläinkuljetuksia ja sopimuskuljettajien kuljetuksia arvioidaan samoin 
periaattein niin, että teurastamotoimija on molemmissa tapauksissa vastuussa eläinten 
puhtaudesta. 

 Yksityishenkilöiden satunnaisesti tuomien eläinten puhtaudesta vastaa teurastamo siltä 
osin, että ostotilanteessa eläinten tuojaa on tarvittaessa neuvottu asiasta. 

 Eläinten merkinnät ja tunnistaminen arvioidaan ohjeessa 9.4. 

 Hevosten tunnistusasiakirjojen tarkastaminen arvioidaan ohjeessa 9.5. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Eläinten puhtauden varmistaminen ennen kuljetusta 

 Eläinkuljetusajoneuvon puhtaus 

 Eläinten kuljetuslaatikoiden puhtaus ja materiaali 

 Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikka asianmukaisine laitteineen puhdistusta, pesemistä ja 
desinfiointia varten 

 Onko eläinkuljetusajoneuvojen peseminen hyväksytty muualla laitoksen hyväksymisen 
yhteydessä? 

 Siipikarjateurastamon tilat ja laitteet tyhjien eläinten kuljetuslaatikoiden pesua ja 
desinfioimista varten sekä tila puhtaiden kuljetuslaatikoiden säilyttämistä varten 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
(näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma) tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä 
”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Eläinkuljetukseen tilalta otetut eläimet ovat puhtaita. 
Eläinten kuljetukseen käytetyt kuljetuslaatikot on valmistettu ruostumattomasta 
materiaalista, ja ne on helppo puhdistaa ja desinfioida.  
Eläinkuljetusajoneuvo on niin puhdas, että eläimet eivät likaannu kuljetuksen 
aikana. 
Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikka on asianmukaisesti varusteltu. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Eläinkuljetukseen tilalta otettujen eläinten puhtaudessa on pieniä puutteita. 

Teurastamotoimijan eläinkuljettajaan kohdistamat toimenpiteet ovat olleet 
oikeat ja riittävät. 

- Eläinten kuljetukseen käytettyjen kuljetuslaatikoiden puhdistuksessa ja 
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desinfioinnissa on pieniä puutteita, jotka eivät vaikuta eläinten puhtauteen. 
- Eläinkuljetusajoneuvon puhtaudessa on pieniä puutteita, mutta eläimet eivät 

likaannu siinä määrin kuljetuksen aikana, että se heikentää 
elintarviketurvallisuutta/ teurastushygieniaa. 

- Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikan varustelussa on pieniä puutteita, jotka 
eivät aiheuta eläinten likaantumista kuljetuksen aikana. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Eläinkuljetukseen tilalta otettujen eläinten puhtaudessa on puutteita. 
Teurastamotoimijan eläinkuljettajaan kohdistamat toimenpiteet 
poikkeamatapauksissa ovat olleet riittämättömät. 

- Eläinten kuljetukseen käytettyjen kuljetuslaatikoiden puhdistuksessa ja 
desinfioinnissa on epäkohtia, jotka vaikuttavat eläinten puhtauteen. 

- Eläinkuljetusajoneuvon puhtaudessa on epäkohtia, ja eläinten 
likaantuminen kuljetuksen aikana heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikan varustelussa on epäkohtia, jotka 
aiheuttavat eläinten likaantumista kuljetuksen aikana. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Eläinkuljetukseen tilalta otetut eläimet ovat likaisia. Teurastamotoimija ei ole 

tehnyt korjaavia toimenpiteitä. 
- Eläinten kuljetukseen käytettyjen kuljetuslaatikoiden puhdistuksessa ja 

desinfioinnissa on puutteita, jotka vaikuttavat eläinten puhtauteen. 
- Eläinkuljetusajoneuvon puhtaudessa on epäkohtia, ja eläinten 

likaantuminen kuljetuksen aikana vaarantaa elintarviketurvallisuutta. 
- Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikan varustelu on puutteellinen ja pesua ei 

voida suorittaa asianmukaisesti tai eläintilat ovat pesun jälkeen likaisia. 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 liite II jakso II, liite 

III, jakso I luku I ja II, liite III jakso II luku I ja II 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 liite 2 luku 2.1 ja 3.1 
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9  Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 
 
9.4  Eläinten merkinnät ja tunnistaminen 
 
 
Huomioitavaa: 

 Ohjetta sovelletaan teurastamoissa, poroteurastamoissa ja pienteurastamoissa. 

 Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan vaatimustenmukaisuus, hyvät toimintatavat sekä 
omavalvonnan riittävyys ja sopivuus elintarvikeriskien hallitsemiseksi. 

 Hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastamiseen liittyvistä asioista ohjeistetaan kohdassa 
9.5. Nautojen rekisterikyselyyn liittyvistä asioista ohjeistetaan kohdassa 9.1. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Onko teurastamo ottanut vastaan, luovuttanut, ottanut kuljetettavaksi tai teurastettavaksi 
merkitsemättömiä tai puutteellisesti merkittyjä eläimiä. 

 Teurastamoalan toimijan pitämä luettelo teurastamistaan nautaeläimistä, sioista, lampaista 
ja vuohista. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja sopivaa 
elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Toimija on reagoinut epäkohtien 
poistamiseksi nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkiksi: 

- Teurastamon omavalvontasuunnitelmassa on kuvattu miten 
teurastettavaksi otettujen eläinten tiedot ja alkuperä tarkastetaan sekä 
miten eläimet tunnistetaan. Teurastamon kirjanpito asioista on aukotonta. 

- Teurastamo ei ole ottanut vastaan, luovuttanut, ottanut kuljetettavaksi tai 
teurastettavaksi merkitsemättömiä tai puutteellisesti merkittyjä eläimiä. Jos 
teurastamo on ottanut teurastettavaksi puutteellisesti merkittyjä eläimiä, 
dokumentaatio asiasta on Eviran ohjeistuksen mukaista. 

- Teurastamo pitää säädösten mukaista luetteloa teurastamistaan 
nautaeläimistä, sioista, lampaista ja vuohista. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Toiminta on pääosin vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja 
sopivaa elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Arvosana voi olla hyvä 
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, joissa: 

- Omavalvonnan toteutuksesta, poikkeamista tai korjaavista toimenpiteistä 
pidettävässä kirjanpidossa on pieniä puutteita 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattava esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Omavalvontasuunnitelma ei ole ajan tasalla. 
- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole kuvausta eläinten tietojen ja alkuperän 

tarkastamisesta sekä eläinten tunnistamisesta, mutta toimija kuitenkin toimii 
oikealla tavalla ja pitää kirjaa asioista. 

- Teurastamotoimija hyväksyy puutteellisesti merkittyjä eläimiä 
teurastettavaksi eikä vaadi tarpeellisia selvityksiä eläinten alkuperästä, 
rekisteröinnistä tai merkinnöistä. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Teurastamo on usein ottanut vastaan, luovuttanut, ottanut kuljetettavaksi tai 
teurastettavaksi merkitsemättömiä tai puutteellisesti merkittyjä eläimiä.  

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010 
- Laitosasetus 795/2014 
- Lihantarkastusasetus 590/2014 
- Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti MMMa 1391/2006 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta MMMa 720/2012 
- Lammas- ja vuohieläinten merkitseminen ja rekisteröinti MMMa 469/2005, MMMa 333/2006, MMMa 

356/2008, MMMa 194/2010 
- Hevoseläinten tunnistaminen ja merkitseminen MMMa 880/2009, MMMa 197/2010 
- Eviran ohje 16014: Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen 
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9  Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 
 
9.5  Hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen 
 
Huomioitavaa: 

 Ohjetta sovelletaan hevoseläimiä teurastavissa teurastamoissa ja pienteurastamoissa. 

 Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan vaatimustenmukaisuus, hyvät toimintatavat sekä 
omavalvonnan riittävyys ja sopivuus elintarvikeriskien hallitsemiseksi. 

 
 

Tarkastettavia asioita: 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Teurastamon tekemä hevosen tunnistusasiakirjan tarkastaminen. 

 Teurastamon tekemä tarkistus, että tunnistusasiakirja kuuluu teuraaksi tuodulle hevoselle. 

 Teurastamon tekemä tunnistusasiakirjan lääkitsemistä koskevien kohtien tarkistaminen. 

 Teurastamon tekemä tunnistusasiakirjan toimittaminen tarkastuseläinlääkärille ennen ante 
mortem –tarkastusta. 

 Teurastuksen jälkeinen mikrosirun poistaminen ruhosta ja mikrosirun hävittäminen. 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja sopivaa 
elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Toimija on reagoinut epäkohtien 
poistamiseksi nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkiksi: 

- Teurastamon omavalvontasuunnitelmassa on kuvattu hevosen 
tunnistusasiakirjan tarkastaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. 
Teurastamon kirjanpito asiasta on aukotonta. 

- Teurastamo vaatii tunnistusasiakirjan kaikilta teurastettavaksi tuoduilta 
hevosilta ja tarkastaa kaikkien teurastettavaksi tuotujen hevosten 
tunnistusasiakirjat. 

- Teurastamo tarkistaa, että tunnistusasiakirja kuuluu teurastettavaksi 
tuodulle hevoselle vertaamalla joko tunnistusasiakirjaan merkittyjä 
mikrosirun numeroa tai tunnistustietoja hevoseen. 

- Teurastamo tarkistaa hevosen lääkitsemistiedot tunnistusasiakirjasta: 
teurastamo tarkistaa passin IX luvun tai rekisteritodistuksen ’lääkitystarran’ 
sen toteamiseksi, ettei hevosen teurastamista elintarvikkeeksi ole kielletty ja 
että hevoselle mahdollisesti määrätty kuuden kuukauden teurasvaroaika on 
päättynyt. 

- Teurastamo toimittaa tunnistusasiakirjan tarkastuseläinlääkärille ennen ante 
mortem –tarkastusta. 

- Teurastamo poistaa mikrosirun ruhosta ja hävittää sen annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Toiminta on pääosin vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja 
sopivaa elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Arvosana voi olla hyvä 
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, joissa: 

- Omavalvonnan toteutuksesta, poikkeamista tai korjaavista toimenpiteistä 
pidettävässä kirjanpidossa on pieniä puutteita. 

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattava esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Omavalvontasuunnitelma ei ole ajan tasalla. 
- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole kuvausta hevosen tunnistusasiakirjan 

tarkastamisesta, mutta toimija kuitenkin tarkastaa tunnistusasiakirjat. 
- Teurastamotoimija hyväksyy sellaisia hevosia teurastettavaksi, joilla on 

1.7.2009 jälkeen uusittu tunnistusasiakirja. 
- Teurastamotoimija hyväksyy hevosia teurastettavaksi ilman 

rekisteritodistuksen ’lääkitystarraa’. 
 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Teurastamotoimija ei vertaa tunnistusasiakirjan ja hevosen tunnistustietoja. 
- Teurastamotoimija hyväksyy hevosen teurastettavaksi, vaikka sen 

tunnistusasiakirjassa olisi merkintä elintarvikeketjusta poistamisesta tai 
hevosen kuuden kuukauden teurasvaroaika ei olisi päättynyt. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004  
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Lihantarkastusasetus MMMa 590/2014 
- Hevoseläinten tunnistusasetus (EY) N:o 504/2008 
- Hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu MMMa 880/2009 
- Eviran ohje 16014: Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen 
-  

Päivitykset versioon 2: 
- Ohjeen otsikkoa on muutettu: ”Hevoseläinten tunnistusasiakirja” on muutettu muotoon” 

hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen”. 
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9  Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 
 
9.6 Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä kohtaa sovelletaan punaisen lihan ja siipikarjan teurastamoihin ja pienteurastamoihin 
sekä poroteurastamoihin ja tarhatun riistan teurastamoihin. 

 Rekisterikyselyiden tekeminen arvioidaan kohdassa 9.1 

 Elintarvikeketjua koskevat tiedot arvioidaan kohdassa 9.2 

 Eläinten merkinnät ja tunnistaminen arvioidaan kohdassa 9.4 

 Hevosten tunnistusasiakirjojen tarkastaminen arvioidaan kohdassa 9.5. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Teurastamotoimijan kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä  

 Teurastamotoimijan kirjanpito tuotantoprosessista poistetuista eläimistä 

 Tuotantoprosessista poistettujen eläinten ja teurastettujen eläinten määrän vastaavuus 
teurastettavaksi otettujen eläinten määrään 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Teurastamotoimijalla on kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä ja 
tuotantoprosessista poistetuista eläimistä.  

 
Kirjanpito on riittävän luotettava varmistamaan sen, että teurastettavaksi otetut 
eläimet ja tuotantoprosessista poistetut eläimet on kirjattu.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Teurastettavaksi otettujen eläinten tai tuotantoprosessista poistettujen 

eläinten kirjanpidossa on ollut pieniä puutteita tai epätarkkuuksia 
esimerkiksi päiväysten merkinnässä. 

- Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä ja tuotantoprosessista 
poistetuista eläimistä on kuitenkin vastannut teurastettujen ja tuotannosta 
poistettujen eläinten määrää. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:  

- Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä tai tuotantoprosessista 
poistetuista eläimistä ei vastaa teurastettujen ja tuotantoprosessista 
poistettujen eläinten määrää. 

- Käsin pidetyn kirjanpidon merkinnöistä ei saa selvää. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Kirjanpito ei ole riittävän luotettava varmistamaan sitä, että teurastettavaksi 
otetut eläimet on kirjattu tai kaikki tuotantoprosessista poistetut eläimet on 
kirjattu. 

- Teurastettaviksi otetuista eläimistä tai tuotantoprosessista poistetuista 
eläimistä ei ole pidetty kirjanpitoa.  

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 liite 2 luku 1.5, liite 3 luku 2.1, luku 2.2, luku 2.3 ja luku 2.4 

 
 
Päivitykset versioon 4: 

- Ohjeen virheellinen teksti on muutettu: ”Arvosana voi olla hyvä” on korjattu muotoon ”Arvosana voi 
olla huono”. 
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9  Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot 
 
9.7  Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tämä kohta tarkastetaan kotieläinten, siipikarjan ja tarhatun riistan teurastamoissa ja 
vastaavissa pienteurastamoissa sekä poroteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa. 

 Tässä kohdassa tarkastetaan elävien eläinten erottelu ja teurastusjärjestelyt teurastamon, 
pienteurastamon tai poroteurastamon eläinten vastaanottotiloissa, kuten navetassa tai 
aitauksessa. 

 Tässä kohdassa tarkastetaan myös luonnonvaraisen riistan, karhujen ja hylkeiden (voidaan 
tuoda nyljettyinä eli ruhoina) sekä tarhatun riistan ja biisonien (voidaan tuoda tapettuina ja 
nylkemättöminä) vastaanottaminen ja tarvittaessa tapahtuva erottelu. 

 Arvioinnissa huomioidaan toiminnan vaatimustenmukaisuus, elintarvikeketjutietojen 
huomioiminen eläinten erottelussa, omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä hyvät 
toimintatavat. 

 Ristisaastumisen estäminen teurastusprosessissa tainnutuksesta eteenpäin arvioidaan 
kohdassa 5.2 ”Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan”. 

 Valvotuista pito-olosuhteista peräisin olevien sikojen erillään pito muista sioista muiden 
sikojen trikiininäytteenoton varmistamiseksi arvioidaan kohdassa 5.2. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Elintarvikeketjutietoihin ja eläinten tunnistamiseen liittyvien seikkojen huomioon ottaminen 
eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä. 

 Pitopaikan epidemiologisen tilanteen huomioiminen teurastusjärjestelyissä. 

 Eläinten karanteeniin jättäminen esimerkiksi silloin, kun elintarvikeketjutietoja ei ole 
toimitettu ennen teurastusta. 

 Eläinten erottelu muista eläimistä ja teurastusjärjestelyt esimerkiksi kun: 
o eläinten epäillään tai todetaan olevan sairaita, 
o eläimet ovat loukkaantuneita, 
o eläinten likaisuus saattaisi vaarantaa teurastushygienian, 
o eläimet on todetun tai epäillyn salmonellan tai salmonellatulosten puuttumisen vuoksi 

teurastettava erillään muun teurastuksen jälkeen, 
o pitopaikan eläimistä on peräkkäisillä teurastuskerroilla todettu kampylobakteeri ja 

eläimet on teurastettava päivän viimeisenä, 
o eläimet tulevat EHEC-positiivisilta tiloilta tai 
o ante mortem -tarkastuksen tulos antaa aihetta eläinten erotteluun ja 

teurastusjärjestelyihin. 

 Eläinten teurastaminen päivän viimeisenä tai erillään muista eläimistä 

 Luonnonvaraisen riistan ruhohygienian ja ruhojen jäätymisen omavalvonta sekä 
tarvittaessa ruhojen erottelu. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Teurastamolle tuotujen eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä on 

huomioitu elintarvikeketjutiedot ja noudatettu vaatimuksia. 
- Eläimet teurastetaan tarvittaessa päivän viimeisenä tai erillään siten, että 

niiden jälkeen voidaan suorittaa perusteellinen puhdistus ennen seuraavien 
eläinten teurastusta. 

- Teurastamolle tuotujen eläinten erottelua koskeva omavalvontasuunnitelma 
on riittävä ja sopiva elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Elintarvikeketjutietojen huomioimisessa eläinten erotteluvaiheessa on pieniä 

epäkohtia. 
- Eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä on pieniä epäkohtia, mutta 

eläimet teurastetaan erillään siten, että elintarviketurvallisuus ei vaarannu. 
- Teurastamolle tuotujen eläinten erottelua koskevassa 

omavalvontasuunnitelmassa on pieniä epäkohtia mutta käytännössä on 
toimittu asianmukaisesti. 

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Elintarvikeketjutietojen huomioimisessa eläinten erotteluvaiheessa on 
epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 

- Eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä ei riittävästi huomioida 
sairauden tai sairauden epäilyn, loukkaantumisen, lantaisuuden, 
salmonella-, EHEC- ja kampylobakteeri-omavalvonnan tai 
ante mortem -tarkastuksen tuloksen edellyttämiä toimenpiteitä ja 
elintarviketurvallisuus heikentyy. 

- Omavalvontasuunnitelman riittävyydessä ja sopivuudessa ja/tai 
toteutuksessa on puutteita, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Elintarvikeketjutietoja ei huomioida eläinten erotteluvaiheessa ja 
teurastusjärjestelyissä ja elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä ei riittävästi huomioida 
sairauden tai sairauden epäilyn, loukkaantumisen, lantaisuuden, 
salmonella-, EHEC- ja kampylobakteeri-omavalvonnan tai 
ante mortem -tarkastuksen tuloksen edellyttämiä toimenpiteitä ja 
elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Omavalvontasuunnitelman riittävyydessä ja sopivuudessa ja/tai 
toteutuksessa on puutteita, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Toimeenpanoasetus (EY) N:o 2074/2005 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Lihantarkastusasetus MMMa 590/2014 
- MMMa salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa 134/2012 
- MMMa broilereiden kampylobakteerivalvonnasta 10/EEO/2007 
- MMMa nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa 24/EEO/2006 
- Eviran ohje 5001: EHEC-bakteerin torjunta nautatiloilla ja teurastamoissa 
- Eviran ohje 16005: Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta 
- Eviran ohje 16027: Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin 
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10  Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 
 

10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio 
 
Huomioitavaa: 
 
Tässä kohdassa tarkastetaan seuraavien allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineiden erillään 
pito ja ristikontaminaatio: 

- gluteenia sisältävät viljat, eli vehnä, ohra, ruis, kaura, ja niistä valmistetut tuotteet 
- äyriäiset ja äyriäistuotteet 
- kananmuna ja munatuotteet 
- kala ja kalatuotteet 
- maapähkinä ja maapähkinätuotteet 
- soijapapu ja soijapaputuotteet 
- maito ja maitotuotteet (ei laktoosi) 
- pähkinät ja pähkinätuotteet 
- selleri ja sellerituotteet 
- sinappi ja sinappituotteet 
- seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet 
- rikkidioksidi ja sulfiitit 
- lupiinit ja lupiinituotteet 
- nilviäiset ja nilviäistuotteet 

 
Tämä kohta tarkastetaan, kun  

1. Myymälä tai tarjoilupaikka 

 valmistaa ja/tai myy elintarvikkeita pakkaamattomina palvelutiskistä 

 valmistaa ja/tai tarjoaa aterioita  
ja aterioiden tai pakkaamattomien elintarvikkeiden ilmoitetaan kirjallisesti tai suullisesti 
soveltuvan gluteenittomaan tai allergiaruokavalioon huomioiden yllämainitut allergeenit.  
 
Itsepalvelumyynnissä tai –linjastoilla tarjolla olevien pakkaamattomien elintarvikkeiden tai 
aterioiden esillepanossa havaitut epäkohdat kirjataan tarkastuskertomukseen, mutta ei 
Oiva-raporttiin (ei arvioida). 

 
2. Muu elintarvikehuoneisto 

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa elintarvikkeita 
 
Kohdassa 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät tehdään allergioita ja intoleransseja aiheuttavien 
aineiden osalta tuotekohtainen resepti- ja pakkausmerkintätarkastus.  
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita: 

 Käytännön järjestelyt ja käytännön toiminta, joilla varmistetaan gluteeni- ja 
allergeeniturvallisuus: toimija on tunnistanut omaa toimintaansa koskevat riskit ja ne ovat 
hallinnassa, elintarvikkeet sisältävät vain reseptiin kuuluvia allergioita ja intoleransseja 
aiheuttavia ainesosia eikä ristikontaminaatiota tapahdu. Tarkastuksella pyritään 
muodostamaan kokonaiskuva erillään pidon ja ristikontaminaation hallinnasta. 
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 Päähuomio kohdistetaan riskiperusteisesti tärkeään työvaiheeseen tai toimintaan sekä 
niihin allergioita ja intoleransseja aiheuttaviin aineisiin, jotka ovat ko. 
elintarvikehuoneistossa ristikontaminaation hallinnan kannalta keskeisimpiä. 
 
Keskeisiä tarkastettavia työvaiheita ovat esimerkiksi: 
o raaka-aineiden hankinta ja vastaanotto 
o raaka-aineiden ja välituotteiden merkitseminen, varastointi ja käsittely sekä 

kulkureitit ja kuljetus (esim. säilytysastiat ja – paikat, raaka-aineiden ja välituotteiden 
merkitseminen siten, ettei sekaantumisen vaaraa ole)  

o elintarvikkeiden ja aterioiden valmistus, tuotantoprosessit, kuljetus (esim. 
työvälineet, työtilat, laitteet, työjärjestys, puhdistus) 

o pakkaaminen  
o esillepano ja myynti (esim. pakkaamattomat elintarvikkeet on asetettu esille siten, 

ettei ristikontaminaatiota tapahdu) 
 

 Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa: 
o käytännön toimintaa tarkastelemalla, henkilökuntaa haastattelemalla 
o tarvittaessa omavalvontasuunnitelmaa tarkastelemalla  
o tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin 

 
  

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineiden erillään pito ja 
ristikontaminaation hallinta ovat vaatimusten mukaisia. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineiden erillään pito on huomioitu 
toiminnassa ja ristikontaminaation hallinta on pääosin vaatimusten mukaista. 
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineiden erillään pidossa on pieniä 
puutteita, esimerkiksi 

 ohjeistuksessa, käytännöissä tai raaka-aineiden ja/tai välituotteiden 
merkinnöissä tai säilytyksessä on pieniä puutteita niin, että ei voida kaikilta 
osin varmistua allergeeniturvallisuuden hallinnasta esimerkiksi 
poikkeustilanteissa. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineiden erillään pito on huomioitu 
toiminnassa, mutta erillään pidossa on oleellisia puutteita, jotka saattavat 
aiheuttaa ristikontaminaation vaaran, esimerkiksi  

 allergiaa ja intoleransseja aiheuttavia aineita sisältäviä raaka-aineita tai 
elintarvikkeita säilytetään riittämättömästi pakattuina, suljettuina ja/tai 
merkittyinä 

 riittämätön ajallinen tai paikallinen erottaminen gluteenittoman ja tavallisen 
leivonnan välillä  

 saman uppopaistorasvan käyttäminen gluteenittomille ja vehnää sisältäville 
elintarvikkeille 

 tuotantolinjojen puhdistustoimien riittävyydestä ei voida varmistua huomioiden 

käytetyt allergeenit ja niiden olomuodot (esim. jauhemainen/nestemäinen)  

 pakkaamattomien elintarvikkeiden esilläpito ja asettelu saattavat aiheuttaa 
ristikontaminaation vaaran 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavien aineiden erillään pidossa ja 
ristikontaminaation hallinnassa on välitöntä korjaamista tai takaisinvetoa vaativia 
virheitä, esimerkiksi 

 allergeenien ja gluteenin ristikontaminaation vaaraa ei ole lainkaan otettu 
huomioon toiminnassa 

 elintarvike on todennäköisesti ristikontaminoitunut allergeenilla, jota resepti ei 
sisällä  

 pakkaamattomien elintarvikkeiden esilläpito ja asettelu aiheuttavat merkittävän 
ristikontaminaation vaaran 
 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista 

yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 

kuluttajille 
- Eviran ohje 17050/1. Pohjoismainen allergeenimerkintöjen valvontahanke. 
 
 
Päivitykset versioon 3: 
Huomioitavaa –kohtaan on lisätty rikkidioksidi ja sulfiitit. 
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11 Elintarvikkeiden koostumus 
 

11.1 Lisäaineet, aromit ja entsyymit 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai 
kolmansista maista) 

- lisäaineita, aromeja (ml. savuaromit), entsyymejä, näiden seoksia tai näiden ja 
valmistusaineiden esiseoksia, 

- elintarvikkeita, joihin käytetään/on käytetty lisäaineita, aromeja (ml. savuaromit), 
entsyymejä, näiden seoksia tai näiden ja valmistusaineiden esiseoksia. 

 
Jos tarkastus koskee kuluttajille tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistusta, valmistuttamista tai 
tuontia, samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät, jolloin 
varmistetaan, että lisäaineet, aromit ja entsyymit ovat merkitty asianmukaisesti elintarvikkeen 
ainesosaluetteloon ja pakkauksessa on mahdollisesti vaadittavat varoitusmerkinnät. 
 
Lisäaineiden, aromien ja entsyymien käyttöä ei tarkasteta myymälöissä tai tarjoilupaikoissa, joissa 
elintarvikkeiden valmistukseen käytetään ainoastaan koostettuja ainesosia. Kohta tarkastetaan, jos 
myymälä tai tarjoilupaikka itse tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) elintarvikkeita, joiden 
valmistuksessa on käytetty lisäaineita, aromeja tai entsyymejä.  
 
Koska EU:ssa elintarvikekäyttöön sallittuja entsyymejä ei ole vielä luetteloitu, entsyymien osalta 
tarkastetaan, että entsyymiseosten pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät.     
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotteesta, 
toiminnan laajuus ja luonne huomioiden) lisäaineisiin, aromeihin ja entsyymeihin liittyvä 
vaatimustenmukaisuus. 
 
Toimintokohtaisesti tarkastetaan seuraavia asioita:  

 
1. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja valmistusaineiden esiseosten 
käyttö elintarvikkeiden valmistuksessa:  

- Lisäaineet ja aromit ovat sallittuja elintarvikkeisiin, joihin niitä käytetään ja niille säädetyt 
elintarvikeryhmäkohtaiset enimmäismäärät eivät ylity 

o toimijalla on esittää reseptilaskennat ja tarvittaessa niitä täydentävät 
omavalvontatutkimukset. 

- Lisäaineille, aromeille ja entsyymeille annetut pakkausmerkintä- ja puhtausvaatimukset 
täyttyvät  

o parannetoimittajilta on saatu tai niiden puuttuessa pyydetty tiedot 
(pakkausmerkinnät sekä tuotespesifikaatio tai muu dokumentaatio), joista 
vaatimustenmukaisuus voidaan todeta, ja joiden perusteella esim. 
reseptilaskennat pystytään tekemään. Puhtausvaatimuksiin liittyvä riskihallinta 
voidaan osoittaa myös hankintasopimuksilla ja/tai parannetoimittajien 
auditoinneilla. 

o seosten käyttäjä on tarvittaessa täydentänyt toimittajan tietoja 
omavalvontatutkimuksilla.  
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2. Lisäaineita tai aromeja sisältävien elintarvikkeiden tuonti (sisämarkkinoilta tai kolmansista 
maista): 

- Lisäaineet ja aromit ovat sallittuja toimijan tuomiin elintarvikkeisiin ja niille säädetyt 
elintarvikeryhmäkohtaiset enimmäismäärät eivät ylity 

o toimija pystyy kirjanpidollaan tai asiakirjoin (esim. hankintasopimus, 
tuotespesifikaatio, analyysitodistus ja/tai valmistajan auditointi) osoittamaan, että 
elintarvikkeet ovat lisäaineiden ja aromien osalta vaatimustenmukaisia, 

o toimija on tarvittaessa täydentänyt valmistajan tietoja omavalvontatutkimuksilla. 
 

3. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja valmistusaineiden esiseosten 
valmistus ja valmistuttaminen: 

- Lisäaineille ja aromeille annetut puhtausvaatimukset sekä muut raaka-aine-, valmistus- ja 
koostumuskohtaiset vaatimukset täyttyvät 

o toimijalla on esittää tarvittavat raaka-ainetoimittajilta saadut tiedot (esim. 
tuotespesifikaatiot, analyysitodistukset yms.), reseptilaskennat ja tarvittaessa 
omavalvontatutkimukset, joista vaatimustenmukaisuus voidaan todeta. 

- Lisäaine-, aromi- ja entsyymivalmisteissa on käytetty ainoastaan niihin sallittuja lisäaineita 
ja kantaja-aineita, ja sallitut enimmäismäärät eivät ylity 

o toimija on tehnyt tarvittavat reseptilaskennat ja tarvittaessa täydentänyt niitä 
omavalvontatutkimuksilla tai toimijalla on esittää muu vaatimustenmukaisuuden 
todentava dokumentaatio. 

- Lisäaineiden, aromien ja entsyymien sekä näistä valmistusaineiden kanssa sekoitettujen 
esiseosten pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät ja vastaavat reseptin tietoja 

o pakkausmerkinnöistä ja niihin liittyvistä asiakirjoista on löydettävissä kaikki 
pakolliset merkinnät, 

o toimijalla on esittää tarvittavat raaka-ainetoimittajilta saadut tiedot (esim. 
tuotespesifikaatiot, analyysitodistukset yms.), reseptilaskennat ja tarvittaessa 
omavalvontatutkimukset, joista reseptin ja merkintöjen vastaavuus voidaan 
todeta. 

- Lisäaineiden ja aromien käyttö on sallittua elintarvikkeisiin, joiden valmistukseen niitä 
markkinoidaan.  

- Lisäaineiden, aromien ja entsyymien sekä näistä valmistusaineiden kanssa sekoitettujen 
esiseosten mukana toimitetaan asiakkaalle asianmukaiset tiedot (pakkausmerkinnät sekä 
tuotespesifikaatio tai muu dokumentaatio), joista asiakas voi varmistua koostumus- ja 
puhtausvaatimusten täyttymisestä, ja joiden perusteella asiakas voi tehdä tarvittavat 
reseptilaskennat ja pakkausmerkinnät lopulliseen tuotteeseen. Puhtausvaatimuksiin 
liittyvää dokumentaatioita ei edellytetä eräkohtaisesti. 

 
4. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja valmistusaineiden esiseosten 
tuonti (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista): 

- Lisäaineille, aromeille ja entsyymeille annetut pakkausmerkintä- ja puhtausvaatimukset 
sekä muut raaka-aine-, valmistus- ja koostumuskohtaiset vaatimukset täyttyvät 

o toimijalla on esittää valmistajalta saadut tai niiden puuttuessa vaaditut tiedot 
(tuotespesifikaatiot, pakkausmerkinnät ja niihin liittyvät asiakirjat, 
analyysitodistukset yms.), joista vaatimustenmukaisuus voidaan todeta, 

o tuoja on tarvittaessa täydentänyt valmistajan tietoja omavalvontatutkimuksilla. 
- Lisäaineiden ja aromien käyttö on sallittua elintarvikkeisiin, joiden valmistukseen niitä 

markkinoidaan.   
- Lisäaineiden, aromien ja entsyymien sekä näistä valmistusaineiden kanssa sekoitettujen 

esiseosten mukana toimitetaan asiakkaalle asianmukaiset tiedot (pakkausmerkinnät sekä 
tuotespesifikaatio tai muu dokumentaatio), joista asiakas voi varmistua koostumus- ja 
puhtausvaatimusten täyttymisestä, ja joiden perusteella asiakas voi tehdä tarvittavat 



 
Esittelijät Kirsi-Helena Kanninen 

Asia 
Sivu/sivut 

11.1 
3 / 6 

  Ohje / versio 10233 / 1 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 12.1.2015 

Valvontaosasto, Tuoteturvallisuusyksikkö 

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 

  
 

reseptilaskennat ja pakkausmerkinnät lopulliseen tuotteeseen. Puhtausvaatimuksiin 
liittyvää dokumentaatioita ei edellytetä eräkohtaisesti. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Lisäaineisiin, aromeihin ja entsyymeihin liittyvä toiminta on yllämainittujen 
vaatimusten mukaista.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.  

 Toiminta on toteutettu pääosin yllämainittujen vaatimusten mukaisesti. Pieniä 
epäkohtia ovat esimerkiksi: 
 
1. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja valmistus-
aineiden esiseosten käytössä elintarvikkeiden valmistuksessa 

- toimijalla ei ole esittää dokumentoituja reseptilaskentoja, mutta valvoja pystyy 
reseptistä laskemalla varmistumaan, että lisäaineen tai aromin pitoisuus 
elintarvikkeessa on enintään sallitun enimmäismäärän, 

- lisäaineen, aromin tai entsyymin pakkausmerkinnöissä ja niihin liittyvissä 
asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä tekemästä 
tarvittavia reseptilaskentoja tai varmistumasta, että tuote on tarkoitettu 
elintarvikekäyttöön.   

 
2. Lisäaineita tai aromeja sisältävien elintarvikkeiden tuonnissa (sisämarkkinoilta 
tai kolmansista maista)  

- toimijan asiakirjoissa on pieniä puutteita, epätäsmällisyyksiä tai virheitä, jotka 
eivät kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. 
 

3. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja 
valmistusaineiden esiseosten valmistuksessa ja valmistuttamisessa 

- resepteissä, omavalvontatutkimuksissa, puhtausvaatimusasiakirjoissa tai 
pakkausmerkinnöissä ja niihin liittyvissä asiakirjoissa on pieniä puutteita, 
epätäsmällisyyksiä tai virheitä, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta 
tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.  
 

4. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja 
valmistusaineiden esiseosten tuonnissa (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista)  

- puhtausvaatimusasiakirjoissa tai pakkausmerkinnöissä ja niihin liittyvissä 
asiakirjoissa on pieniä puutteita, epätäsmällisyyksiä tai virheitä, jotka eivät 
kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.  

 Lisäaineisiin, aromeihin ja entsyymeihin liittyvä toiminta ei ole yllämainittujen 
vaatimusten mukaista, vaan siinä on oleellisia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi: 
 
1. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja 
valmistusaineiden esiseosten käytössä elintarvikkeiden valmistuksessa 

- elintarvikkeen valmistuksessa käytetään EU:ssa elintarvikekäyttöön 
hyväksyttyä lisäainetta tai aromia, jonka käyttö ei kuitenkaan ole sallittua 
kyseiseen elintarvikkeeseen, 

- lisäaineita, aromeja tai entsyymejä ei ole merkitty reseptiin 
- lisäaineen tai aromin pitoisuus elintarvikkeessa ylittää kyseiseen 

elintarvikkeeseen sallitun enimmäismäärän. Suurissa ylityksissä (arvioidaan 
tapauskohtaisesti) ryhdytään takaisinvetoon, jolloin arvosanaksi tulee 
HUONO 

- elintarvikkeiden valmistuksessa käytetään lisäaineita tai aromeja, joiden 
koostumuksesta ei voida varmistua, koska asiakirjat ovat niin puutteellisia tai 
puuttuvat kokonaan, esim.  
o puuttuu merkintä ”elintarvikekäyttöön” tai vastaava tieto, josta voidaan 

varmistua, että lisäaine, aromi tai entsyymi on tarkoitettu 
elintarvikekäyttöön,  

o ei löydy tietoa sellaisen lisäaineen tai aromin määrästä, jonka määrä 
elintarvikkeessa on rajoitettu,  

- savuaromivalmisteen spesifikaatti puuttuu kokonaan tai on niin puutteellinen, 
ettei valmisteen vaatimustenmukaisuudesta voida varmistua. 

 
2. Lisäaineita ja aromeja sisältävien elintarvikkeiden tuonnissa (sisämarkkinoilta 
tai kolmansista maista)  

- lisäaineen tai aromin, jolle on lainsäädännössä säädetty enimmäismäärä, 
tiedoissa on sellaisia puutteita, ettei vaatimustenmukaisuudesta voida 
mitenkään varmistua,  

- elintarvikkeeseen on käytetty EU:ssa elintarvikekäyttöön hyväksyttyä 
lisäainetta tai aromia, jonka käyttö ei kuitenkaan ole sallittua kyseiseen 
elintarvikkeeseen, 

- lisäaineen tai aromin pitoisuus elintarvikkeessa ylittää kyseiseen 
elintarvikkeeseen sallitun enimmäismäärän. Suurissa ylityksissä (arvioidaan 
tapauskohtaisesti) ryhdytään takaisinvetoon, jolloin arvosanaksi tulee 
HUONO. 
 

3. & 4. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja valmistus- 
aineiden esiseosten valmistuksessa, valmistuttamisessa tai tuonnissa 
(sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista)  

- lisäainetta tai aromia, joka on hyväksytty käytettäväksi EU:ssa, 
markkinoidaan kuitenkin käytettäväksi elintarvikkeeseen, johon sen käyttö ei 
ole sallittua, 

- lisäaineiden, aromien, entsyymien ja valmistusaineiden seosten reseptit ovat 
puutteelliset tai puuttuvat kokonaan (koskee valmistusta ja valmistuttamista), 

- lisäaineet, aromit tai entsyymit sisältävät EU:ssa sallittuja lisäaineita tai 
kantaja-aineita, jotka eivät kuitenkaan ole sallittuja kyseisiin lisäaineisiin, 
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aromeihin tai entsyymeihin, 
- lisäaineen, aromin tai entsyymin lisäaineen tai kantaja-aineen pitoisuus ylittää 

sallitun enimmäismäärän. Suurissa ylityksissä (arvioidaan tapauskohtaisesti) 
ryhdytään takaisinvetoon, jolloin arvosanaksi tulee HUONO, 

- lisäaineille ja aromeille annettujen puhtausvaatimusten tai muiden raaka-
aine-, valmistus- ja koostumuskohtaisten vaatimusten täyttymisestä ei ole 
mitään asiakirjoja tai ne ovat niin puutteellisia, ettei vaatimusten-
mukaisuudesta voida varmistua, esim. 
o ei voida varmistua, että raskasmetallien määrä on enintään sallitun 

enimmäismäärän, 
- lisäaineiden, aromien ja entsyymien tai näistä valmistusaineiden kanssa 

sekoitettujen esiseosten pakkausmerkinnät tai niihin liittyvät asiakirjat ovat 
niin puutteelliset, ettei jatkokäyttäjä voi varmistua valmistamiensa 
elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuudesta, esim. 
o ei löydy tietoa sellaisen lisäaineen tai aromin määrästä, jonka määrä 

elintarvikkeessa on rajoitettu (esim. fosfaatin P2O5-pitoisuus tai kanelin 
kumariinipitoisuus puuttuu),  

o puuttuu merkintä ”elintarvikekäyttöön” tai vastaava tieto, josta voidaan 
varmistua, että lisäaine, aromi tai entsyymi on tarkoitettu 
elintarvikekäyttöön. 

 

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.  

  
Toiminnassa on välitöntä korjausta ja/tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia, 
esimerkiksi 
 
1. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja 
valmistusaineiden esiseosten käytössä elintarvikkeiden valmistuksessa 

- käytetään EU:ssa elintarvikekäyttöön hyväksymätöntä lisäainetta tai aromia, 
- elintarvikkeeseen sallitun lisäaineen tai aromin enimmäismäärän ylitys on 

suuri (arvioidaan tapauskohtaisesti).  
 

2. Lisäaineita, aromeja tai entsyymejä sisältävien elintarvikkeiden tuonnissa 
(sisämarkkinoilta tai kolmansista maista)  

- elintarvikkeessa on EU:ssa elintarvikekäyttöön hyväksymätöntä lisäainetta tai 
aromia,  

- elintarvikkeeseen sallitun lisäaineen tai aromin enimmäismäärän ylitys on 
suuri (arvioidaan tapauskohtaisesti).  

 
3. & 4. Lisäaineiden, aromien, entsyymien, näiden seosten tai näiden ja 
valmistusaineiden esiseosten valmistuksessa, valmistuttamisessa tai tuonnissa 
(sisämarkkinoilta tai kolmansista maista)  

- EU:ssa hyväksymätöntä lisäainetta tai aromia markkinoidaan käytettäväksi 
elintarvikkeiden valmistuksessa, 

- lisäaineet, aromit tai entsyymit sisältävät lisäaineita tai kantaja-aineita, jotka 
eivät ole EU:ssa hyväksyttyjä, 

- lisäaineet, aromit tai entsyymit sisältävät niihin sallittuja lisäaineita tai kantaja-
aineita, mutta enimmäismäärän ylitys on suuri (arvioidaan tapauskohtaisesti). 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelisäaineista (EY) N:o 1333/2008,  
- Komission asetus (EU) 231/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 

liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta, 
- Komission asetus (EY) N:o 889/2009 luonnonmukaisesta tuotannosta (luomutuotteiden lisäaineet), 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä 

ainesosista, joilla aromaattisia ominaisuuksia (EY) N:o 1334/2008, 
- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1321/2013 sellaisenaan elintarvikkeissa tai niiden pinnalla 

ja/tai savuaromien valmistuksessa käytettäviä sallittuja savuaromien primaarituotteita koskevan unionin 
luettelon laatimisesta, 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvike-entsyymeistä (EY) N:o 1332/2008,  
- Eviran ohje 17054: Elintarvikeparanteiden valvontaohje. 
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11 Elintarvikkeen koostumus 
 

11.2 Ravitsemuksellinen täydentäminen 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija 

 valmistaa tai valmistuttaa 

 tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista, mukaan lukien agentuuritoiminta) 
elintarvikkeita, joita on täydennetty täydentämisasetuksen EY N:o 1925/2006 tarkoittamalla 
tavalla. 

 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat  

 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät ja  

 13.2 Ravintoarvomerkintä 
jolloin varmistetaan, että myös muut pakkausmerkinnät ovat vaatimustenmukaisia.  

 
Tämä kohta tarkastetaan myymälöissä tai tarjoilupaikoissa vain, jos myymälä tai tarjoilupaikka itse 
valmistaa, valmistuttaa ja/tai tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) täydennettyjä 
elintarvikkeita. 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, 
toiminnan laajuus ja luonne huomioiden) seuraavia asioita: 

 elintarvikkeen täydentämiseen käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja niiden yhdisteet ovat 
sallittuja; 

 elintarvikkeiden täydentämiseen käytetyt vitamiini- ja kivennäisaineyhdisteet täyttävät niille 
asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista) 

 lisättyä vitamiinia ja kivennäisainetta on merkittävä määrä lopullisessa tuotteessa (15 % 
päivittäisen saannin vertailuarvosta kiinteillä ja 7,5 % päivittäisen saannin vertailuarvosta 
nesteillä); 

 lisätyn aineen määrä ei aiheuta terveysvaaraa;  

 lisätyt vitamiinit ja kivennäisaineet on asianmukaisesti merkitty ravintoarvomerkinnän 
yhteyteen;  

 vitamiinilla tai kivennäisaineella täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta on 
tehty ilmoitus Eviraan. 

 
Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi: 

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 
 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Ravitsemuksellinen täydentäminen ja täydennettyjen elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnät ovat yllämainittujen vaatimusten mukaiset. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Ravitsemuksellinen täydentäminen ja täydennettyjen elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnät ovat pääosin yllämainittujen vaatimusten mukaiset. Pieniä 
epäkohtia ovat esimerkiksi:  
- merkinnöissä tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä 

varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta 
- vain osasta markkinoille saatettavista vitamiinilla tai kivennäisaineella 

täydennetyistä elintarvikkeista on tehty ilmoitukset Eviraan. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Ravitsemuksellisessa täydentämisessä ja täydennettyjen elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä on oleellisia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi: 
- ei voida varmistua siitä, että käytetty vitamiinin tai kivennäisaineen yhdiste on 

sallittu, koska asiakirjat ovat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan 
- lisätyn vitamiinin tai kivennäisaineen määrää ei ole merkitty 

pakkausmerkintöihin 
- lisättyä vitamiinia ja kivennäisainetta ei ole elintarvikkeessa merkittävää 

määrää 
- reseptiin merkitty vitamiinin, kivennäisaineen tai muun aineen määrä ei 

vastaa tuotannossa käytettyä määrää 
- markkinoille saatettavista vitamiinilla tai kivennäisaineella täydennetyistä 

elintarvikkeista ei ole tehty ilmoituksia Eviraan.  
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Ravitsemuksellisessa täydentämisessä on välitöntä korjaamista ja/tai 
takaisinvetoa vaativia virheitä, joita ovat esimerkiksi: 
- elintarvikkeen täydentäminen ei-sallituilla vitamiineilla, kivennäisaineilla tai 

niiden yhdisteillä 
- lisättyä vitamiinia, kivennäisainetta tai muuta ainetta on elintarvikkeessa niin 

suuri määrä, että se vaarantaa kuluttajan turvallisuuden (arvioidaan 
tapauskohtaisesti). 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden 

muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 
- Komission asetus (EY) N:o 1170/2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä 
elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina  

- Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (726/2007) vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden 
aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä  

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille 

- Elintarvikelaki 23/2006 8§ 
- Komission ohje (Joulukuu 2012): Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen 

ravintoarvojen sallituista poikkeamista ja niiden valvonnasta 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fi.pdf 

- Eviran ohje 17059/1. Ravitsemuksellisen täydentämisen valvontaohje 

 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fi.pdf
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11 Elintarvikkeiden koostumus 
 

11.3 Muuntogeeniset ainesosat 
 
Huomioitavaa: 
 
Ohjetta ei sovelleta vähittäismyymälöissä tai tarjoilupaikoissa, paitsi jos ne itse toimivat myös 
tuojina (sisämarkkina- tai kolmasmaatuojina). Ohjetta ei myöskään sovelleta, mikäli toimija ei käytä 
mitään elintarvikkeita, jotka mahdollisesti voivat olla muuntogeenisiä (esim. soija, maissi, rapsi, riisi 
tai papaija). 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun 
 

 toimija valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) 
elintarvikkeita, jotka ovat tai sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai näistä valmistettuja 
ainesosia. 

 toimija valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) 
elintarvikkeita, jotka suurella todennäköisyydellä voivat olla tai sisältää muuntogeenisiä 
organismeja tai näistä valmistettuja ainesosia. Tällaisia ”riskielintarvikkeita” ovat kasvit, 
joita viljellään maailmalla paljon muuntogeenisenä eli esim. USA:sta peräisin oleva soija 
tai maissi, Kanadasta peräisin oleva rapsi, Kiinasta peräisin oleva riisi tai Thaimaasta tai 
USA:sta peräisin oleva papaija. 

 toimija käyttää tuotteissaan vapaaehtoista ”gmo-vapaa”- tai vastaavaa 
markkinointiväittämää. 

 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita: 
 

 Toimijan on varmistunut (esim. eräkohtaisen sopimuksen tai analyysitodistuksen avulla), 
että mahdollisesti muuntogeenistä ainesta sisältävät ”riskielintarvikkeet” (esim. soija, 
maissi, rapsi, riisi tai papaija) vastaavat tilattua eli joko ovat muuntogeenisiä tai eivät ole. 

 Toimija voi asiakirjoin ja/tai analyysein (toimijan omavalvonnassa tai 
elintarvikkeen/ainesosan toimittajan puolesta) osoittaa, että elintarvikkeet sisältävät vain 
EU:ssa elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä muuntogeenisiä organismeja. 
o EU:ssa hyväksymättömien muuntogeenisten organismien käyttö on kielletty. 

 Muuntogeenisyyteen liittyvät pakkausmerkinnät ovat lainsäädännön mukaiset. 
o Mikäli elintarvike on muuntogeeninen tai elintarvikkeen jokin ainesosa sisältää 

muuntogeenistä ainesta yli 0,9 %, tulee ainesosaluettelossa tai muualla 
merkinnöissä olla maininta muuntogeenisyydestä. 

 Muuntogeenisten organismien ja elintarvikkeiden lainsäädännön edellyttämät 
jäljitettävyysvaatimukset täyttyvät (esim. maininta muuntogeenisyydestä ja yksilöllinen 
tunniste, asiakirjoilla 5 vuoden arkistointivelvollisuus).  

 Tuotteissa käytetyt vapaaehtoiset ”gmo-vapaa”- tai vastaavat markkinointiväittämät eivät 
johda kuluttajaa harhaan. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 
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 Toimija on omavalvonnassaan tunnistanut ja arvioinut mahdollisiin 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin liittyvät vaatimukset ja voi asiakirjoin (esim. 
asianmukaisilla hankintasopimuksilla, tuotespesifikaateilla, analyysitodistuksilla 
ja/tai auditoinnein) osoittaa, että kriittiset kohdat ovat hallinnassa. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Mahdollisten muuntogeenisten elintarvikkeiden hallinta on pääosin edellä 
mainittujen vaatimusten mukaisia. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
 
- mahdollisesti muuntogeenistä ainesta sisältävien ”riskielintarvikkeiden” 

asiakirjoissa esiintyy pieniä puutteita, epätäsmällisyyksiä tai virheitä, jotka 
eivät kuitenkaan estä varmistumasta, että kriittiset kohdat ovat hallinnassa 

- EU:ssa hyväksytyt muuntogeeniset elintarvikkeet tai ainesosat on merkitty, 
mutta pakkausmerkinnät eivät noudata täsmälleen lainsäädännön ehtoja 

- muuntogeenisten organismien tai elintarvikkeiden jäljitettävyysasiakirjoissa 
on pieniä puutteita tai virheitä, jotka eivät kuitenkaan estä niiden 
jäljitettävyyttä 

- ”gmo-vapaiden” tuotteiden asiakirjoissa tai analyysitodistuksissa on pieniä 
puutteita, epätäsmällisyyksiä tai virheitä, jotka eivät kuitenkaan estä 
varmistumasta, että toimijan käyttämät ”gmo-vapaa”- tai vastaavat 
markkinointiväittämät eivät johda kuluttajaa harhaan. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Mahdollisiin muuntogeenisiin elintarvikkeisiin tai elintarvikkeiden ainesosiin 
liittyvien asiakirjojen hallinnassa tai pakkausmerkinnöissä on selviä puutteita. 
Tällaisia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
- mahdollisesti muuntogeenistä ainesta sisältävien ”riskielintarvikkeiden” 

muuntogeenisyydestä tai muuntamattomuudesta ei ole esittää asiakirjoja 
- käytettyjä EU:ssa hyväksyttyjä muuntogeenisiä elintarvikkeita tai ainesosia ei 

ole merkitty pakkaukseen 
- muuntogeenisten organismien tai elintarvikkeiden jäljitettävyysasiakirjoja ei 

ole tai niissä on oleellisia puutteita tai virheitä, eikä tuotteiden 
jäljitettävyydestä voida varmistua 

- ”gmo-vapaiden” tuotteiden asiakirjat tai analyysitodistukset puuttuvat tai 
niissä on oleellisia puutteita tai virheitä, jolloin ei voida varmistua siitä, etteivät 
markkinointiväittämät johda kuluttajaa harhaan. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Mahdollisiin muuntogeenisiin elintarvikkeisiin liittyvät riskit eivät ole hallinnassa. 
Tällaisia välitöntä korjausta tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
- analyysi on osoittanut, että elintarvike sisältää EU:ssa hyväksymätöntä 

muuntogeenistä ainesta, mutta toimija ei ole tehnyt korjaavia toimenpiteitä 
- mahdollisesti muuntogeenistä ainesta sisältävien ”riskielintarvikkeiden” 

muuntogeenisyydestä tai muuntamattomuudesta ei ole esittää asiakirjoja, 
eikä toimija ole kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ryhtynyt korjaaviin 
toimenpiteisiin 

- käytettyjä EU:ssa hyväksyttyjä muuntogeenisiä elintarvikkeita tai ainesosia ei 
kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ole merkitty pakkaukseen 

- toimijalla ei kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ole osoittaa 
muuntogeenisten organismien tai elintarvikkeiden jäljitettävyysasiakirjoja 

- toimijan käyttämä ”gmo-vapaa”- tai vastaava markkinointiväittämä johtaa 
kuluttajaa harhaan, eikä toimija ole kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta 
tehnyt korjaavia toimenpiteitä. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja 

rehuista 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003 muuntogeenisten organismien 

jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden 
ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 

- Eviran ohje 17071/3: Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvontaohje 
- Eviran ohje 10017/3: Vapaaehtoisen ”gmo-vapaa”-markkinointiväittämän käyttö elintarvikkeissa ja 

rehuissa 
- Eviran ohje 10019/2: Ohje hyväksymättömien muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen 

takaisinvedosta 
 
Päivitykset versioon 2: 
- Ohjenumerot päivitetty 
- Tarkennettu ohjeistusta, milloin ohjetta ei sovelleta 
- Lisätty esimerkkejä ”riskielintarvikkeista” 
- Lisätty tarkastettavien asioiden ensimmäinen kohta 
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11 Elintarvikkeiden koostumus 
 

11.4 Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan vain, kun 
 

 toimija valmistaa, valmistuttaa, tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) tai myy 
elintarvikkeita tai niiden ainesosia, joiden elintarvikekäyttö ei ole niin tunnettua. Tällaisia 
elintarvikkeita tai niiden ainesosia ovat esimerkiksi: 

o luonnonvaraiset kasvit, joilla ei ole yleisesti tunnettua elintarvikekäyttöä 
o eksoottiset kasvit EU:n ulkopuolisista maista (erityisesti ravintolisissä) 
o hyönteiset 
o uudet eläinperäisestä elintarvikkeesta tai kasvista valmistetut uutteet 
o uudet synteettiset elintarvikkeiden ainesosat. 

 toimija käyttää muuta kuin yleisesti käytettyä tuotantomenetelmää/prosessia, ja tämä 
menetelmä aiheuttaa elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien koostumuksessa tai 
rakenteessa merkittäviä muutoksia niiden ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-
toivottujen aineiden pitoisuuksiin. Tällaisia tuotantomenetelmiä/prosesseja voivat olla 
esimerkiksi: 

o nanoteknologia 
o ei-kuumennukseen perustuvat pastörointimenetelmät (esim. 

korkeapainepastörointi). 
 
Tarkastettavia asioita:  
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita: 

 

 Toimija on tietoinen käyttämisensä elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja 
prosessien uuselintarvikestatuksesta eli onko elintarvikkeella ollut merkittävää 
elintarvikekäyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997 tai aiheuttaako uusi prosessi 
merkittäviä muutoksia lopputuotteen rakenteeseen tai koostumukseen. 

 

 Käytössä ei ole hyväksymättömiksi uuselintarvikkeiksi katsottuja elintarvikkeita, niiden 
ainesosia ja/tai prosesseja eli käytössä olevat uuselintarvikkeet ja/tai uudet prosessit on 
hyväksytty EU:ssa tai niistä on tarpeen mukaan tehty ilmoitus komissiolle. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Toimija on omavalvonnassaan tunnistanut ja arvioinut mahdollisiin 
uuselintarvikkeisiin ja/tai uusiin prosesseihin liittyvät vaatimukset ja voi 
kirjanpidolla tai asiakirjoin osoittaa, että kriittiset kohdat ovat hallinnassa. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Uuselintarvikkeiden ja/tai uusien prosessien hallinta on pääosin edellä mainittujen 
vaatimusten mukaista. Asiakirjoissa esiintyy kuitenkin pieniä puutteita, 
epätäsmällisyyksiä tai virheitä, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta 
elintarvikkeen, sen ainesosan tai prosessin uuselintarvikestatuksesta tai sen 
sallittavuudesta. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Uuselintarvikkeisiin ja/tai uusiin prosesseihin liittyvien vaatimusten hallinnassa on 
selviä puutteita. Tällainen epäkohta on esimerkiksi: 

 
- on epäiltävissä, että toimijan käyttämä elintarvike, elintarvikkeen ainesosa tai 

prosessi katsotaan hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi, mutta toimija ei 
ole varmistunut sen uuselintarvikestatuksesta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Uuselintarvikkeisiin ja/tai uusiin prosesseihin liittyvät riskit eivät ole hallinnassa. 
Tällaisia välitöntä korjausta tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
- käytössä on uuselintarvikkeiksi katsottuja elintarvikkeita, niiden ainesosia 

ja/tai prosesseja, jotka eivät ole käyneet läpi uuselintarvikeasetuksen 
vaatimaa turvallisuusarviota 

- on epäiltävissä, että toimijan käyttämä elintarvike, elintarvikkeen ainesosa tai 
prosessi katsotaan hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi, mutta toimija ei 
ole kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta selvittänyt sen 
uuselintarvikestatusta. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283 uuselintarvikkeista  
- Eviran ohje 17020/5 hyväksymättömien uuselintarvikkeiden takaisinvetoa varten 
- Komission uuselintarvikeluettelo 

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm 

 
 
Päivitys versioon 2: 
Lainsäädäntö muuttunut 

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/novel_food_catalogue_en.htm
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12 Elintarvikekohtaiset vaatimukset 
 

12.1 Ravintolisät 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija 

 valmistaa tai valmistuttaa, 

 tuo tai välittää (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) ravintolisäasetuksen 78/2010 
tarkoittamia ravintolisiä. 

 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat  

 13.1. Yleiset pakkausmerkinnät sekä  

 13.3. Markkinointi,  
jolloin varmistetaan, että myös muut pakkausmerkinnät ovat vaatimustenmukaisia. 

 
Tämä kohta tarkastetaan myymälöissä (myös etämyynti) ja tarjoilupaikoissa vain, jos myymälä tai 
tarjoilupaikka itse valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) 
ravintolisiä. 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, 
toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) ravintolisiin liittyvä vaatimustenmukaisuus: 

 ravintolisä täyttää ravintolisän määritelmän vaatimukset, 

 ravintolisä ei ole lääke, eikä sisällä hormoneja tai dopingaineita, 

 ravintolisän koostumus ominaisten aineiden ja niiden määrien osalta vastaa 
pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja, 

 ravintolisä sisältää vain sallittuja vitamiineja ja kivennäisaineita ja niiden yhdisteitä, 

 ravintolisässä käytetyt vitamiini- ja/tai kivennäisaineyhdisteet täyttävät niille asetetut 
puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista), 

 ravintolisän ominaisena aineena olevaa vitamiinia ja/tai kivennäisainetta on merkittävä 
määrä lopullisessa tuotteessa (suositellussa vuorokausiannoksessa vähintään 15 % 
päivittäisen saannin vertailuarvosta), 

 ominainen aine tai sen määrä ei aiheuta terveysvaaraa, 

 ominaisten aineiden määrät on ilmoitettu asianmukaisesti, 

 ravintolisän pakkausmerkinnät sisältävät ravintolisäasetuksen vaatimat pakolliset 
merkinnät, 

 ravintolisästä on tehty ilmoitus Eviraan. 
 
Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi: 

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin, 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Toimija on varmistanut, että ravintolisät ovat yllämainittujen vaatimusten mukaisia. 
  



 
Esittelijä Anna Mizrahi 

Asia 
Sivu/sivut 

12.1 
2 / 3 

  Ohje / versio 10237 / 3 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 1.1.2017 

Elintarviketurvallisuus 

Oiva-arviointiohje ilmoitetuille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille                  

 
 

  
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Toimija on varmistanut pääosin, että ravintolisät ovat yllämainittujen vaatimusten 
mukaisia. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi:   

 merkinnöissä tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä 
varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta (esimerkiksi tuotteelle 
ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden 
ravintoaineiden tai aineiden luonteesta puuttuu),  

 vain osasta markkinoille saatettavista ravintolisistä on tehty ilmoitukset 
Eviraan. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Toimijan omavalvonnassa on epäkohtia, minkä vuoksi ravintolisät eivät ole 
yllämainittujen vaatimusten mukaisia. Oleellisia epäkohtia ovat esimerkiksi:  

 ravintolisä ei täytä ravintolisälle annettua määritelmää 
(esimerkiksi tavanomainen elintarvike tai lääke on markkinoilla 
ravintolisänä),  

 ei voida varmistua tuotteen luokasta (ravintolisä/lääke) tai 
koostumuksesta, koska asiakirjat ovat puutteelliset tai puuttuvat 
kokonaan, 

 ravintolisän ominaisena aineena olevaa vitamiinia tai 
kivennäisainetta ei ole merkittävää määrää lopullisessa 
tuotteessa, 

 jokin/jotkut ravintolisäasetuksen pakollisista merkinnöistä 
puuttuu kokonaan (esimerkiksi ominaisten aineiden määrää ei 
ole merkitty pakkausmerkintöihin), 

 markkinoille saatettavista ravintolisistä ei ole tehty ilmoituksia 
Eviraan.  

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Toimija ei ole varmistanut, että ravintolisät täyttävät yllämainitut vaatimukset. 
Välitöntä korjaamista tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 ravintolisän sisältämät ominaiset aineet (vitamiinit, kivennäisaineet tai niiden 
yhdisteet, tai muut aineet) eivät ole sallittuja (esimerkiksi ravintolisä sisältää 
hormoneja, dopingaineita tai haitallisia aineita), 

 lisättyä vitamiinia, kivennäisainetta tai muuta ominaista ainetta on ravintolisän 
vuorokausiannoksessa niin suuri määrä, että se vaarantaa kuluttajan 
turvallisuuden (esimerkiksi UL-arvojen ylitys joidenkin vitamiinien ja 
kivennäisaineiden osalta, arvioidaan aina tapauskohtaisesti). 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 

kuluttajille, liite XIII (päivittäisen saannin vertailuarvot) 
- Rikoslaki 1889/39, luku 44, 6 § ja 16 § (dopingrikos ja dopingaineen määritelmä) 
- Elintarvikelaki 23/2006, 8 § (ilmoitusvelvollisuus) 
- Huumausainelaki 373/2008 
- Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014 
- Valtioneuvoston asetus rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista 705/2002 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä 78/2010 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 

lainsäädännön lähentämisestä (uusin konsolidoitu versio) (sallitut ravintoainelähteet) 
- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta 201/2016 
- Eviran ohje 17012/5: Ravintolisäopas 
- Komission ohje (Joulukuu 2012): Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen 

ravintoarvojen sallituista poikkeamista ja niiden valvonnasta 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fi.pdf  

 
 

Päivitykset versioon 3 
 
- Lainsäädäntöluetteloa on päivitetty ja poistettu Komission asetus (EY) N:o 1170/2009 Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden 
muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina sekä lisätty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä (konsolidoitu versio) 

 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fi.pdf
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12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 
 

12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet  
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai 
kolmansista maista) EPN asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisia erityisille ryhmille tarkoitettuja 
elintarvikkeita: 

1. Äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitusvalmisteita 
2. Lastenruokia 
3. Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita eli kliinisiä 

ravintovalmisteita 
4. Painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita 

 
Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa  

 esimerkiksi pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan ohjeet  

- 13.1. Yleiset pakkausmerkinnät sekä  
- 13.3. Markkinointi (paitsi äidinmaidonkorvikkeet, joiden markkinointi tarkastetaan tässä 

ohjeessa), jolloin varmistetaan, että myös muut pakkausmerkinnät ovat 
vaatimustenmukaisia. 

 
Tämä kohta tarkastetaan myymälöissä tai tarjoilupaikoissa vain, jos myymälä tai tarjoilupaikka itse 
valmistaa, valmistuttaa ja/tai tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) erityisille ryhmille 
tarkoitettuja elintarvikkeita. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, 
toiminnan laajuus ja luonne huomioiden) ryhmäkohtaisesti seuraavia asioita: 
 
1. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet:  

 Äidinmaidonkorvikkeelle ja vieroitusvalmisteelle asetetut koostumus- ja 
puhtausvaatimukset täyttyvät: 
o valmiste on nautintavalmista sellaisenaan tai nautintavalmiiksi saatettavissa vain 

vettä lisäämällä  
o valmiste ei sisällä mitään ainetta sellaista määrää, että se voi vaarantaa imeväisten 

ja pikkulasten terveyden  
o valmisteille asetetut koostumusvaatimukset täyttyvät (energia, proteiini, rasvahapot, 

hiilihydraatit, vitamiinit, kivennäisaineet ja muut aineet) 
o valmistuksessa on käytetty sallittuja proteiininlähteitä 
o valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja eräät muut ravintoaineet ja 

niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja   
o valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset 
(koskee valmistamista ja valmistuttamista) 
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o samanaikaisesti tarkastetaan ohjeet 17.12-17.16, jolloin varmistetaan, ettei 
äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste sisällä vierasaineita tai 
kasvinsuojeluainejäämiä yli asetettujen enimmäismäärien 

 Yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille 
asetetut pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät (vaatimuksia sovelletaan osin myös 
esillepanoon ja mainontaan): 
o valmiste myydään pakattuna nimellä äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste 

(tarvittaessa eteen ”maitopohjainen”)   
o pakkaukseen on merkitty äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen ikäsuositus 

ja muut pakolliset merkinnät  
o ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta 
o pakkauksissa ei ole äidinmaidonkorvikkeissa tai vieroitusvalmisteissa kiellettyjä 

merkintöjä tai kuvia  
o äidinmaidonkorvikkeiden pakkausmerkinnöissä ei käytetä muita kuin erikseen 

sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä 

 Äidinmaidonkorviketta ei markkinoida kuluttajille eikä käytetä kuluttajille suunnattuja 
myynninedistämiskeinoja, vaan mahdollinen mainonta on rajoitettu terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle tarkoitettuihin lastenhoidon erikoisjulkaisuihin ja tieteellisiin 
julkaisuihin. Mainokset saavat sisältää vain tieteellistä ja tosiasioihin perustuvaa tietoa. 

 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle on tehty ilmoitus äidinmaidonkorvikkeen markkinoille 
saattamisesta 

 
2. Lastenruoat 

 Viljapohjaisille ja muille lastenruoille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät: 
o lastenruoka ei sisällä mitään ainetta sellaista määrää, että siitä on haittaa lapsen 

terveydelle 
o viljapohjaisten lastenruokien ryhmäkohtaiset koostumusvaatimukset täyttyvät 
o muiden lastenruokien koostumusvaatimukset täyttyvät  
o lastenruokien valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja eräät muut 

ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja 
o valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset 
(koskee valmistamista ja valmistuttamista) 

o samanaikaisesti tarkastetaan ohjeet 17.12-17.16, jolloin varmistetaan, ettei 
lastenruoka sisällä vierasaineita tai kasvinsuojeluainejäämiä yli asetettujen 
enimmäismäärien  

 Yleisten pakkausmerkintävaatimusten lisäksi lastenruoille asetetut 
pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät: 
o pakkaukseen on merkitty lastenruokien ikäsuositus ja muut pakolliset merkinnät 

sekä tarvittaessa tehtävät lisämerkinnät   
o ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta  

 
3. Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet eli kliiniset ravintovalmisteet 

 Valmiste täyttää kliinisen ravintovalmisteen määritelmän 

 Kliinisille ravintovalmisteille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät  
o valmiste on koostumukseltaan ja laadultaan sellainen, että se tyydyttää potilaan 

erityiset ravitsemukselliset tarpeet 
o ravitsemuksellisesti täysipainoinen kliininen ravintovalmiste täyttää sille erikseen 

säädetyt koostumusvaatimukset 
o valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet ja 

niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja 
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o valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden 
ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset 
(koskee valmistusta ja valmistuttamista) 

 Yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi kliinisille ravintovalmisteille asetetut 
pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät 
o valmiste myydään valmiiksi pakattuna nimellä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin 

tarkoitettu elintarvike tai kliininen ravintovalmiste 
o ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta  
o pakkauksessa on kliinisille ravintovalmisteille määritellyt pakolliset lisämerkinnät ja 

tarvittaessa tehtävät lisämerkinnät 
o pakkauksessa on maininta sairaudesta, häiriöstä tai lääketieteellisestä tilasta, jonka 

hoitoon valmiste on tarkoitettu ilmaistuna muodossa ”Tarkoitettu … 
ruokavaliohoitoon”. Kaikki muu markkinointi tarkastetaan ohjeen 13.3 Markkinointi 
(ravitsemus- ja terveysväitteet) mukaisesti 

 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle on tehty ilmoitus ensimmäistä kertaa Suomen 
markkinoille tuodusta kliinisestä ravintovalmisteesta, jos valmiste 
o on valmistettu Suomessa tai  
o on maahantuotu Euroopan talousalueen ulkopuolelta, eikä se ole aikaisemmin ollut 

myynnissä muussa EU-maassa 
 

4. Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet 

 Valmiste täyttää  ruokavalionkorvikkeen määritelmän 

 Ruokavalionkorvikkeille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät  
o valmiste on koostumukseltaan ja laadultaan sellainen, että se soveltuu 

painonhallinnassa ainoaksi ravinnonlähteeksi 
o vähäenergiainen ruokavalionkorvike (LCD) täyttää sille erikseen säädetyt 

koostumusvaatimukset 
o valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet ja 

niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja 
o valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset 
(koskee valmistusta ja valmistuttamista) 

 Yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi ruokavalionkorvikkeille asetetut 
pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät 
o ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta  
o vähäenergiainen ruokavalionkorvike (LCD) myydään valmiiksi pakattuna nimellä 

ruokavalionkorvike painonsäätelyyn 
o vähäenergiaisen ruokavalionkorvikkeen (LCD) pakkauksessa on 

ruokavalionkorvikkeille määritellyt pakolliset lisämerkinnät 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät 
ovat yllämainittujen vaatimusten mukaiset. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät 
ovat pääosin yllämainittujen vaatimusten mukaiset. Pieniä epäkohtia ovat 
esimerkiksi:  
- merkinnöissä tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä 

varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta 
- vain osasta markkinoille saatettavista ilmoitettavista tuotteista on tehty 

ilmoitukset Eviraan 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät 
eivät ole yllämainittujen vaatimusten mukaisia, vaan niissä on oleellisia epäkohtia, 
joita ovat esimerkiksi: 
- ravintoarvomerkintä on puutteellinen, epäselvä tai vaikeasti luettava  
- reseptiin tai pakkaukseen merkitty määrä ei vastaa tuotannossa käytettyä 

määrää 
- ei voida varmistua siitä, että valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, 

kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet 
ovat sallittuja ja täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset, koska asiakirjat 
ovat puutteelliset  

- markkinoille saatettavista ilmoitettavista tuotteista ei ole tehty ilmoituksia 
Eviraan  

- äidinmaidonkorvikkeesta puuttuu maininta rintaruokinnan ylivertaisuudesta tai 
muu pakollinen merkintä  

- äidinmaidonkorvikkeen pakkauksessa on kiellettyjä kuvia, merkintöjä tai 
muita kuin erikseen sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä 

- lastenruoka, kliininen ravintovalmiste tai painonhallintaan tarkoitettu 
ruokavalionkorvike ei täytä sille asetettuja koostumusvaatimuksia 

- kliinisen ravintovalmisteen pakkausmerkinnöistä puuttuu maininta siitä, että 
tuotetta on käytettävä terveydenhuollon ammattihenkilöstön ohjauksessa 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumuksessa ja 
pakkausmerkinnöissä on välitöntä korjaamista ja tarvittaessa takaisinvetoa 
vaativia virheitä, joita ovat esimerkiksi: 
- valmisteessa on jotakin ainetta sellainen määrä, että se vaarantaa kuluttajan 

terveyden (liian vähän/paljon) 
- äidinmaidonkorvike, vieroitusvalmiste tai imeväisen kliininen ravintovalmiste 

ei täytä sille asetettuja koostumusvaatimuksia  
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- lastenruoka, kliininen ravintovalmiste tai painonhallintaan tarkoitettu 
ruokavalionkorvike poikkeaa merkittävästi sille asetetuista 
koostumusvaatimuksista  

- valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet 
tai niiden kemialliset yhdisteet eivät ole sallittuja kyseisessä tuoteryhmässä 
tai niiden puhtausvaatimukset eivät täyty 

- ravintoarvomerkintä puuttuu kokonaan 
- äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen  

 nimi on väärin tai puuttuu kokonaan 

 pakkausmerkinnöistä puuttuu asianmukaiset ohjeet valmistusta, käyttöä, 
varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja 
varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista 

- kliinisen ravintovalmisteen pakkausmerkinnöistä puuttuu  

 maininta sairaudesta, häiriöstä tai lääketieteellisestä tilasta, jonka 
hoitoon valmiste on tarkoitettu 

 tarvittaessa maininta siitä, soveltuuko valmiste ainoaksi ravinnon 
lähteeksi 

 tarvittaessa maininta siitä, että valmiste on tarkoitettu tietylle ikäryhmälle 

 tarvittaessa maininta siitä, että valmisteen käyttö aiheuttaa terveydellisen 
vaaran henkilöille, jolla ei ole sellaista sairautta, häiriötä tai lääkkeellistä 
tilaa, jota varten valmiste on tarkoitettu 

 tarvittaessa maininta varotoimista ja käytön vasta-aiheista 

 tarvittaessa varoitus siitä, että valmistetta ei ole tarkoitettu 
suonensisäiseen eli parenteraaliseen käyttöön 

 tarvittaessa ohjeet valmisteen asianmukaisesta valmistuksesta, käytöstä 
ja säilytyksestä pakkauksen avaamisen jälkeen 

- painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen pakkausmerkinnöistä 
puuttuu tarvittava valmistusohje ja käyttöohje  

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
 
- Komission asetus (EY) N:o 953/2009 erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa 

lisättävistä aineista 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013 imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista 

ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista 
ruokavalionkorvikkeista  

- Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta 1216/2007 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 

267/2010 
- Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista 406/2000 
- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista 1997/789 
- Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista 904/1997 
 
Päivitykset versioon 2 

 
- Korjattavaa ja huono –kohtien esimerkkejä on tarkennettu  
 
Päivitykset versioon 3 

 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista 121/2010 on kumottu 20.7.2016. 

Ohjeesta on poistettu viittaukset MMM asetukseen 121/2010 ja erityisruokavaliovalmisteisiin. 
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- Kliinisten ravintovalmisteiden nimi on päivitetty vastaamaan EPN asetusta (EU) N:o 609/2013 
- VLCD tuotteiden ilmoitusvelvollisuus on poistettu 
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12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 
 

12.3 Nimisuojatut elintarvikkeet 
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija 

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa, 

 tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai vie maasta  

 myy pakattuina etämyyntinä 

 myy myymälässä pakkaamattomina 

 myy/tarjoaa suurtalouksien tarjoilupaikassa pakkaamattomina 
 

EU:n nimisuojajärjestelmän mukaan nimisuojan saaneita elintarvikkeita tai sellaisia elintarvikkeita, 
joiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa on maininta nimisuojatusta ainesosasta. 
 
Nimisuojajärjestelmässä on kolme ryhmää: suojattu alkuperänimitys, suojattu maantieteellinen 
merkintä ja aito perinteinen tuote. Näitä koskevat hieman eri vaatimukset, mikä tulee valvonnassa 
huomioida.  

 
Nimisuojasta kertovan tunnuksen (logon) käyttö on pakollista 4.1.2016 jälkeen markkinoille 
saatettujen nimisuojattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, mikä tulee huomioida 
valvonnassa.  
 
Toimijan tulee ilmoittaa valvovalle elintarvikevalvontaviranomaiselle nimisuojatuotteen nimi ja 
valmistuspaikka ennen nimisuojatuotteen markkinoille saattamista. Vuoden 2015 alussa 
markkinoilla jo olevien nimisuojattujen elintarvikkeiden valmistajien on tehtävä ilmoitus vuoden 
2015 loppuun mennessä.  
 
Muita kuin nimisuojan saaneita elintarvikkeita ei saa markkinoida ilmaisuilla, joissa viitataan 
nimisuojattuun elintarvikkeeseen ja käytetään ilmaisuja, kuten ”tyyppinen”, ”tuotettu kuten”, 
”valmistettu kuten” ym. Tämä on tarpeen huomioida, jos samalla tarkastetaan kohta 13.1 Yleiset 
pakkausmerkinnät. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Valmistus ja pakkaaminen täyttää kyseisen nimiselle elintarvikkeelle myönnetyn nimisuojan 
mukaiset ehdot. Tarkastaminen tehdään vertaamalla käytettäviä ainesosia ja toimintoja kyseisen 
elintarvikkeen hyväksyttyyn tuote-eritelmään.  
 
Nimisuojatun tuotteen pakkausmerkinnöissä on näkyvissä EU:n nimisuojasta kertova tunnus (logo) 
ja se on muodoltaan, kooltaan ja väreiltään oikein.  
 
Nimisuojaan liittyvät pakkausmerkintävaatimukset toteutuvat, kun nimisuojattua tuotetta on käytetty 
ainesosana toisessa elintarvikkeessa. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Nimisuojattu tuote valmistetaan ja pakataan kyseiselle elintarvikkeelle 
rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä ovat selkeästi 
näkyvissä sekä elintarvikkeen rekisteröity nimi että nimisuojajärjestelmän oikea 
tunnus. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 
Nimisuojatun tuotteen valmistus ja pakkaaminen tapahtuu kyseiselle 
elintarvikkeelle rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä 
ovat näkyvissä sekä elintarvikkeen rekisteröity nimi että nimisuojajärjestelmän 
oikea tunnus. Pakkausmerkinnöissä on pieniä epäkohtia, esimerkiksi   

- liian pieni (alle 15 mm tai pienissä pakkauksissa alle 10 mm) tunnus 
- selkeä sävyvirhe tunnuksen värissä 
- vapaaehtoisessa sanallisessa maininnassa virhe. (Pakkausmerkinnöissä 

voidaan käyttää tunnuksen lisäksi mainintaa ”suojattu alkuperänimitys”, 
”suojattu maantieteellinen merkintä” tai ”aito perinteinen tuote” tai 
vastaavia lyhenteitä ”SAN”, ”SMM” tai ”APT”. Tuottajamaan kielellä tehdyt 
vastaavat merkinnät ovat myös sallittuja.) 

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Elintarvikkeen valmistus tai pakkaaminen ei tapahdu tuote-eritelmän mukaisesti. 
Esimerkiksi 
- ainesosana käytettäväksi edellytetty voi on korvattu kasviöljyllä 
- jauhojen lisäksi käytetään hiutaleita, joista ei ole mainintaa eritelmässä 
- valmistusmenetelmä poikkeaa hieman tuote-eritelmässä kuvatusta 

(paistoaika, lämpötila, valmistusolosuhteet ym.).  
- nimisuojaa osoittavassa tunnuksessa on virheellinen väritys tai tunnus 

puuttuu kokonaan 
- nimisuojatun elintarvikkeen ollessa ainesosana toisessa elintarvikkeessa ja 

tästä on maininta markkinoinnissa tai pakkausmerkinnöissä, käytetään 
nimisuojaa hieman väärin, kuten 

 ainesosana on muutakin samantyyppistä ainesosaa, kuin nimisuojattua 
(Kitkan viisasta/muikkua muualta tai Lapin Puikulaa/muuta perunaa) 

 nimisuojattua ainesosaa on reseptissä määrä, joka ei riitä antamaan 
elintarvikkeelle olennaisesti luonnetta 

 markkinoitavasta elintarvikkeesta saa kuvan, että se on saanut 
nimisuojan 

 
Toimija ei ole tehnyt Elintarvikelain 54 e §:n mukaista ilmoitusta ennen 
nimisuojatuotteen markkinoille saattamista, tai ilmoittanut tuotteen valmistuksen 
keskeyttämisestä tai valmistuksen lopettamisesta.  
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

   
Elintarvikkeen valmistuksessa tai pakkaamisessa on suuria poikkeamia tuote-
eritelmään nähden. Esimerkiksi 
- suojattu alkuperänimitys –elintarvikkeen raaka-aine on eritelmässä mainitun 

alueen ulkopuolelta tai tuotanto tai pakkaaminen tapahtuu eritelmässä 
mainitun alueen ulkopuolella 

- suojattu maantieteellinen merkintä –elintarvikkeen eritelmään kirjattu 
merkitsevä tuotantovaihe tapahtuu muualla kuin eritelmässä mainitulla 
alueella 

- resepti tai valmistustapa eroaa olennaisesti eritelmässä kuvatusta  
- nimisuojatun elintarvikkeen kerrotaan markkinoinnissa tai 

pakkausmerkinnöissä olevan ainesosana elintarvikkeessa, vaikka näin ei ole. 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 
- Komission tiedonanto – Suuntaviivat suojatun alkuperänimityksen (SAN) tai suojatun maantieteellisen 

merkinnän (SMM) saaneita tuotteita ainesosina sisältävien elintarvikkeiden merkinnöistä  (2010/C 
341/03) 

- Elintarvikelaki 23/2006, 9, 54 d ja 54 e §  
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1153/2014 nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta 

rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta  
- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 

laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 
soveltamissäännöistä 

- Eviran ohje 17049/2: Elintarvikkeiden nimisuojan valvontaohje 
- Euroopan komission DOOR-tietokanta: 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPfl
g3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141  (linkki myös Eviran internetisivuilta: 
www.evira.fi/Elintarvikkeet/Valmistus ja myynti/Elintarvikkeista annettavat 
tiedot/Pakkausmerkinnät/EU:n nimisuojajärjestelmä (Luettelo nimisuojatuista tuotteista). 
 
 

Päivitykset versioon 3: 
- Vaatimus nimisuoja-logosta markkinointimateriaalissa poistettiin  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141
http://www.evira.fi/Elintarvikkeet/Valmistus
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12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset 
 

12.4. Muut tuotekohtaiset vaatimukset (marja- ja hedelmävalmisteiden 
koostumus ja pakkausmerkinnät)  

 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille 
elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011) mukaisesti ja tapauksissa, joissa toimija 

 valmistaa, valmistuttaa tai pakkaa  

 tuo tai välittää (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) pakattuna seuraavia elintarvikkeita: 
o hilloja, hyytelöitä ja marmeladeja  
o täysmehuja ja vastaavia valmisteita. 

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät ja 13.2 
Ravintoarvomerkintä. 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita pistokokein, esimerkiksi 1 - 
3 eri pakkausta toiminnan luonne ja laajuus huomioiden:   
 
Tuotekohtaisten erityismerkintöjen säännöstenmukaisuuden tarkastaminen eli ovatko merkinnät 
oikein pakkauksessa/etiketissä: 

 tuotteen nimi  

 koostumus  

 muut erityislainsäädännön pakkausmerkinnät. 
 

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi 

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja merkinnät ovat lainsäädännön 
vaatimusten mukaisia.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.  

 Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja erityislainsäädännön merkinnät ovat 
pääosin lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Pakkausmerkinnöissä vähäisiä 
epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- merkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta 

tuotteen vaatimustenmukaisuudesta 
- elintarvikkeen nimi ei ole aivan lainsäädännön mukainen 
- hedelmä- ja kasvistäysmehun laimennusohje puuttuu (jos tarkoitettu 

käytettäväksi laimennettuna). 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Merkinnöissä on oleellisia virheitä tai puutteita, joita ovat esimerkiksi: 
- reseptit eivät ole ajan tasalla tai käytössä  
- harhaanjohtava nimi 
- hillosta marjapitoisuusmaininta puuttuu tai on virheellinen 
- hillosta sokerin kokonaissokeripitoisuusmaininta puuttuu tai on virheellinen 
- täysmehusta puuttuu maininta ”tiivisteestä” tai ”osittain tiivisteestä” 

(tarvittaessa)  
- hedelmätäysmehuun on lisätty sokeria lainsäädännön vastaisesti  
- maininta mehun täysmehupitoisuudesta puuttuu. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.  

  
Merkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai 
takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:  
- tuoteväärennökset. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista 

yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä,  
17 - 19 artikla  

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille  

- Neuvoston direktiivi elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä 
makeutetusta kastanjasoseesta (2001/113/EY) 

- Neuvoston direktiivi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista 
valmisteista (2001/112/EY) 

- Elintarvikelaki 23/2006, 1, 2 ja 9 §  
- Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (474/2003) hedelmähilloista, hyytelöistä, marmeladeista ja 

tietyistä vastaavista valmisteista, 3 §, 5 § ja 6 § sekä liitteet 1-3, 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus (662/2013) hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista 

valmisteista, 3 §, 6 § ja 7 § sekä liitteet 1-3 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, 8 ja 9 

§ 
- Eviran ohje 17021/3. Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät - 

ohje valvojille ja toimijoille 
- Eviran ohje 17072/2. Hedelmä- ja kasvistäysmehujen sekä tiettyjen vastaavien valmisteiden koostumus 

ja pakkausmerkinnät – ohje valvojille ja toimijoille 
- Eviran ohje17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 
- Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje 
 
Päivitykset versioon 2:  

- Eviran aiempi ohje (17021/2 osa 1 ja osa 2) koskien marja- ja hedelmävalmisteiden koostumusta ja 
pakkausmerkintöjä on korvattu päivitetyillä ohjeilla 17021/3 (hillot, hyytelöt ja marmeladit) ja 17072/2 
(täysmehut ja muut vastaavat valmisteet). 
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13 Elintarvikkeista annettavat tiedot  
 
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille 
elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011, MMMa 834/2014) mukaisesti ja tapauksissa, 
joissa toimija 

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa elintarvikkeita  

 välittää (esimerkiksi agentuuriliike), tuo ja/tai myy itse tuomiaan (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) pakattuja elintarvikkeita  

 myy pakattuja elintarvikkeita etämyyntinä 

 myy elintarvikkeita myymälässä pakkaamattomina 

 myy/tarjoaa aterioita suurtalouksien tarjoilupaikassa pakkaamattomina. 
 

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio, 13.2 
Ravintoarvomerkintä sekä 13.4 Lihan erityislainsäädännön ja 13.5 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät.  
 
Naudanlihan ja siitä tehdyn jauhelihan sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
alkuperämaamerkinnät on käsitelty omana kohtanaan kohdassa 13.4 ja 13.5. 
 
 
Tarkastettavia asioita:  
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 eri tuotteen 
pakkausta ja/tai irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia 
asioita:  
 
Vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi 

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
 
1. Merkintöjen säännöstenmukaisuuden tarkastaminen eli ovatko pakkauksessa/ 

etiketissä merkinnät muodollisesti oikein: 

 merkinnät ovat vaivattomasti luettavissa (x-kirjasinkoko vähintään 1,2 mm; poikkeus x-
kirjasinkoko vähintään 0,9 mm, kun pakkauksen suurimman pinnan pinta-ala on pienempi 
kuin 80 cm2) 

 pakolliset pakkausmerkinnät ovat suomeksi ja ruotsiksi (yksikielisissä kunnissa myytäville 
riittää yksikieliset merkinnät) 

 elintarviketietoasetuksen 9 artiklan edellyttämät pakolliset pakkausmerkinnät ovat:  
a) elintarvikkeen nimi  
b) ainesosaluettelo  
c) ainesosaluettelossa allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet, jotka korostettu 

(elintarviketietoasetus, liite II)  
d) tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa) 
e) elintarvikkeen sisällön määrä 
f) vähimmäissäilyvyysaika (parasta ennen) tai viimeinen käyttöajankohta ja 

tarvittaessa pakastuspäivämäärä  
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g) erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet (tarvittaessa) 
h) elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite  
i) alkuperämaa tai lähtöpaikka tarvittaessa (elintarviketietoasetus, 26 artiklan muk.) 
j) käyttöohje (tarvittaessa) 
k) juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on 

suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia) 
 

Lisäksi tarvittaessa pakkauksessa oltava: 

 suola- ja voimakassuolaisuusmerkintä sekä jodin ilmoittaminen jodioidun suolan käytön 
osalta aines-osaluettelossa. 

 tunnistusmerkki eläimistä saatavissa elintarvikkeissa. 
 

Merkinnät on tehty säädösten mukaisesti muodollisesti oikein, esimerkiksi lisäaineet on 
ilmoitettu sekä ryhmänimellä että lisäaineen nimellä tai E-koodilla ja allergeenit on korostettu 
ainesosaluettelossa. 
 
 
Irtomyynnissä myytävät elintarvikkeet vähittäismyyntipaikassa: 

a) elintarvikkeen nimi  
b) allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet  
c) ainesosat  
d) alkuperämaa- tai lähtöpaikka (vastaavasti kuin pakatuissa)  
e) käyttö- ja säilytysohjeet (tarvittaessa).  

 
Lisäksi rasvan ja suolan määrä juustoista, makkaroista ja muista leikkeleenä käytettävistä 
lihavalmisteista sekä suolan määrä ruokaleivästä.  
 
Irtomyynnissä myytävät/tarjolla olevat elintarvikkeet tarjoilupaikassa:  

a) elintarvikkeen nimi  
b) allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet  
c) alkuperämaa- tai lähtöpaikka (vastaavasti kuin pakatuissa). 

 
Edellä olevat tiedot pakkaamattomista voidaan antaa vähittäismyyntipaikassa ja 
tarjoilupaikassa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen läheisyydessä olevassa 
julisteessa tms. ilmoitetaan, että tiedot on saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. Tiedot on 
oltava silloin kirjallisessa tai elektronisessa muodossa. 
 
Irtomyynnissä myytävien elintarvikkeiden pakolliset tiedot tulee antaa vähintään suomeksi tai 
ruotsiksi.  

 
 

Etämyyntinä myytävät pakatut elintarvikkeet (elintarviketietoasetus 14 artikla) 
Kaikki yleiset pakolliset pakkausmerkinnät lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai 
viimeistä käyttöpäivää (tai pakastuspäivämäärää ja eränumeroa) on oltava saatavilla ennen 
kuin osto tehdään, ja ne on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla 
soveltuvilla keinoilla, jotka elintarvikealan toimijan on ilmoitettava selvästi. Kaikkien pakollisten 
tietojen on oltava saatavilla toimitushetkellä. 
 

2. Merkintöjen oikeellisuuden tarkastaminen, mikä selviää reseptitarkastuksella käytetyt raaka-
aineet huomioiden ja/tai tuotespesifikaatioista: 

 reseptit ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan tuotannossa 
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 reseptit/valmistus/valmis tuote ovat keskenään yhtenevät 

 elintarvikkeen nimi on oikein muodostettu 

 ainesosaluettelossa on mainittu käytetyt ainesosat 

 koostetut ainesosat on purettu oikein ainesosaluetteloon 

 allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat ainesosat on ilmoitettu  

 ainesosien järjestys on oikea 

 ilmoitettu ainesosan määrä on oikea 

 elintarvikkeen alkuperä on oikein ilmoitettu 

 väittämien (esim. laktoositon, gluteeniton, maidoton tai lisäaineeton) käyttö on oikeutettua. 
 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Edellä esitetyt pakkausmerkinnät ovat yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisia. Merkinnät ovat helposti havaittavia. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Toiminta on toteutettu pääosin yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- ainesosaluettelon paljousjärjestys ei ole oikea  
- käytettyä vettä ei ole ilmoitettu ainesosaluettelossa (vettä ei tarvitse ilmoittaa 

silloin, kun sitä on alle 5 % lopputuotteessa, poikkeus liha, raakaliha-
valmisteet, jalostamattomat kalastustuotteet ja jalostamattomat simpukat) 

- lisäaineen ryhmänimi puuttuu tai on virheellinen. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Pakkausmerkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat 
esimerkiksi: 
- harhaanjohtava elintarvikkeen nimi 
- alkuperämaa/-alue -merkintä puuttuu tai on virheellinen 
- parasta ennen -merkintä puuttuu tai on virheellinen 
- korostetun ainesosan määrä puuttuu 
- pakkauksessa ei ole ilmoitettu lisäaineita, joita tuote sisältää, vaikka niillä on 

teknologinen vaikutus lopputuotteen kannalta 
- lisäaineeton tai laktoositon väittämä on virheellinen 
- käytössä oleva resepti ei vastaa pakkausmerkintöjä. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai 
takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi: 
- hyvin epäselvät, lukukelvottomat pakkausmerkinnät  
- allergeenien ilmoittamatta jättäminen  
- tarvittava varoitusmerkintä tai käyttöohje puuttuu, mikä aiheuttaa vakavan 

terveysvaaran 
- viimeinen käyttöpäivä puuttuu tai on virheellinen (esimerkiksi väärä kuukausi 

tai vuosiluku) 
- säilytysohje puuttuu tai on virheellinen (mikrobiologisesti helposti pilaantuvat)  
- vaaditut suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät puuttuvat 
- väittämä gluteeniton on harhaanjohtava. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17 - 19 artikla 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille  

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita 
koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, artikla 5 ja liite II (I jakso) 

- Elintarvikelaki 23/2006, 1, 2 ja 9 § 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus (795/2014) laitosten elintarvikehygieniasta, liite 2, luku 9 

(kohta 9.3) 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1010/2014) eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta  
- Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 
- Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje 
- Eviran ohje 17050/1. Pohjoismainen allergeenimerkintöjen valvontahanke. Valtakunnallinen 

elintarvikevalvontaohjelma (EVO 2011). 
 
Päivitykset versioon 3: 

- 13.12.2016 alkaen kumottu lainsäädäntö poistettu. 
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13 Elintarvikkeista annettavat tiedot  
 

13.2  Ravintoarvomerkintä 
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille 
elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011, MMMa 834/2014) mukaisesti ja tapauksissa, 
joissa toimija 

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa elintarvikkeita  

 välittää (esimerkiksi agentuuriliike), tuo ja/tai myy itse tuomiaan (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) pakattuja elintarvikkeita  

 myy pakattuja elintarvikkeita etämyyntinä. 
 
Elintarviketietoasetuksen mukainen ravintoarvomerkintä on pakollinen lähes kaikissa 
elintarvikkeissa, jotka on pakattu 13.12.2016 alkaen. Jos tuotteet on pakattu 13.12.2014 alkaen ja 
niihin on laitettu ravintoarvomerkinnät vapaaehtoisesti tai pakkauksissa on ravitsemus- ja 
terveysväitteitä tai elintarviketta on täydennetty vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla, tulee 
ravintoarvomerkinnät olla elintarviketietoasetuksen mukaiset (poikkeus erityisruokavaliovalmisteet 
heinäkuuhun 2016 asti, sen jälkeen erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet). 
(Elintarviketietoasetuksen mukaisia ravintoarvomerkintävaatimuksia ei sovelleta ravintolisiin, 
luontaisiin kivennäisvesiin, lähdevesiin eikä vaadita elintarviketietoasetuksen liitteessä V 
lueteltuihin elintarvikkeisiin.)  
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät. 
 
Tarkastettavia asioita 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 eri tuotteen 
pakkausta ja/tai irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia 
asioita:  
 
Vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi 

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
 
1. Merkintöjen säännöstenmukaisuuden tarkastaminen eli onko ravintoarvomerkintä muodollisesti 

oikein pakkauksessa/etiketissä: 

 merkintä on mahdollista vaivattomasti lukea (yleensä x-kirjasinkoko vähintään 1,2 mm)  

 merkintä on suomeksi ja ruotsiksi (yksikielisissä kunnissa myytäville riittävät yksikieliset 
merkinnät) 

 ravintoarvotiedot on esitetty elintarvikkeen 100 g tai 100 ml kohti  

 pakollinen ravintoarvomerkintä sisältää seuraavat tiedot: energia kJ/kcal, rasva (g), 
tyydyttyneet rasvat (g), hiilihydraatit (g), sokerit (g), proteiini (g) ja suola (g))  

 merkintä on tehty säännösten mukaisesti muodollisesti oikein, esimerkiksi on ilmoitettu ne 
ravintoaineet, jotka saa ilmoittaa varsinaisessa ravintoarvomerkinnässä 
(elintarviketietoasetus, liite XV)  

 vitamiinit ja kivennäisaineet on ilmoitettu sekä määränä että %-osuuksina päivittäisen 
saannin vertailuarvosta (elintarviketietoasetus, liite XIII)  

 ravintoaineiden ilmoittamisjärjestystä noudatetaan (elintarviketietoasetus, liite XV).  
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Jos pakollisen ravintoarvomerkinnän tietoja toistetaan vapaaehtoisesti, täytyy noudattaa 
elintarviketietoasetuksen art. 30.3 ja 33.2 vaatimuksia. 
 
Etämyyntinä myytävät pakatut elintarvikkeet (elintarviketietoasetus, 14 artikla) 
Ravintoarvomerkintä, kuten kaikki yleiset pakolliset pakkausmerkinnät lukuun ottamatta 
vähimmäissäilyvyysaikaa / viimeistä käyttöpäivää (tai pakastuspäivämäärää ja eränumeroa), 
on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään, ja se on esitettävä etämyyntiin liittyvässä 
aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla, jotka elintarvikealan toimijan on 
ilmoitettava selvästi. Kaikkien pakollisten tietojen on oltava saatavilla toimitushetkellä. 
 
 

2. Merkintöjen oikeellisuuden tarkastaminen, mikä selviää reseptitarkastuksella käytetyt raaka-
aineet huomioiden ja/tai tuotespesifikaatioista: 

 reseptit ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan 

 ilmoitetut ravintoaineiden määrät perustuvat laskelmiin tai laboratoriotuloksiin tai muuten 
perusteltuun yleisesti tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon 

 suola lasketaan ja määritetään natriumin kautta (suola = natrium × 2,5). Tällöin natriumin 
määrässä huomioidaan sekä aineosien kautta tuleva luontainen että ruokasuolasta 
peräisin oleva natrium. 

 elintarvikkeen sisältämät vitamiinit ja kivennäisaineet on oikein merkitty. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Edellä esitetty ravintoarvomerkintä on yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukainen. Merkinnät ovat helposti havaittavia. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Toiminta on toteutettu pääosin yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. Ravintoarvomerkinnässä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- ravintoarvomerkinnässä on pieniä virheitä, jotka eivät kuitenkaan estä 

varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta, esimerkiksi ravintoarvot 
on ilmoitettu täysin eri järjestyksessä kuin asetus edellyttää.  

- energian määrä on ilmoitettu yksinomaan kilokaloreina tai kilojouleina. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Ravintoarvomerkinnässä on oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat 
esimerkiksi: 
- käytössä oleva resepti ei vastaa pakkausmerkintöjä 
- suomen- ja ruotsinkielinen ravintoarvomerkintä puuttuu  
- ravintoarvomerkintä on epäselvä ja lukukelvoton 
- ravintoaineita, joita ei ole lupa ilmoittaa, on ilmoitettu 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Epäkohdat liittyen ravintoarvomerkintöihin eivät aiheuta välitöntä vaaraa 
elintarviketurvallisuudelle tai johda kuluttajaa vakavasti harhaan. Tästä syystä 
Huono-arviointi annetaan siinä tapauksessa, jos Korjattavaa -arvio on annettu 
toistuvasti ja epäkohtia ei ole korjattu määräajassa. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17 - 19 artikla 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille, 8, 29 - 35 artikla ja liite V 

- Elintarvikelaki 23/2006, 1, 2 ja 9 § 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014), 4 § 
- Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 
- Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje 
- Euroopan komission ohje (Joulukuu 2012): Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille seuraavan EU-

lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf 
 

 
Päivitykset versioon 3:  

- Huomioitavaa -kohtaa on täydennetty sanoilla: erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet. 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_guidance_methods_2012_en.pdf
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13 Elintarvikkeesta annettavat tiedot 
 

13.3 Markkinointi (ravitsemus- ja terveysväitteet) 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija käyttää valmistamiensa, valmistuttamiensa, 
maahantuomiensa (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista), pakkaamiensa ja/tai välittämiensä 
(esim. agentuuritoiminta) elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa 
ravitsemus- ja terveysväitteitä. 
 
Myymälöissä, etämyynti- ja tarjoilupaikoilla tämä kohta tarkastetaan vain niistä 
markkinointiaineistoista ja pakkausmerkinnöistä, joista toimija on itse vastuussa 

 myymälä, etämyynti- tai tarjoilupaikka on vastuussa itse tuottamassaan 
markkinointiaineistossa käytettävistä ravitsemus- ja terveysväitteistä, 

 myymälä, etämyynti- tai tarjoilupaikka on vastuussa niiden elintarvikkeiden 
pakkausmerkinnöissä esiintyvistä ravitsemus- ja terveysväitteistä, joita se itse valmistaa, 
valmistuttaa, tuo maahan (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista), pakkaa tai välittää 
(esim. agentuuritoiminta).  

 
Tarkastukset koskevat vain vapaaehtoisesti annettavia ravitsemus- ja terveysväitteitä, ei 
esimerkiksi pakollisia pakkausmerkintöjä, jotka tarkastetaan kohdassa 13.1 Yleiset 
pakkausmerkinnät. Tämä kohta sekä 13.2 Ravintoarvomerkintä – kohta suositellaan tarkastettavan 
samanaikaisesti, jotta voidaan varmistaa niiden määräystenmukaisuus. 
 
 
Tarkastettavia asioita:  
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein 1-3 tuotteessa käytetyt 
ravitsemus- ja terveysväitteet ja niihin liittyvät pakkausmerkinnät toiminnan luonne ja laajuus 
huomioiden.  
 
Tarkastuksessa huomioidaan toimijan tarkastushetkellä käyttämät pakkausmerkinnät ja 
markkinointiaineisto, kuten esimerkiksi lehti-, radio- ja tv-mainokset, esitteet, lehdet, kirjat, 
tuotekuvastot, postimyyntikuvastot, internetsivustot, sosiaaliset mediat (mm. Facebook, Twitter, 
Pinterest, YouTube), kauppakeskusten kuulutukset, hyllymerkinnät, esillepanoaineisto jne.  
 
Tarkastetaan, että elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai markkinointiaineistossa 
käytetyt ravitsemus- ja terveysväitteet: 
 

 ovat totuudenmukaisia eivätkä johda harhaan (elintarviketietoasetus artikla 7.1, yleinen 
elintarvikeasetus artikla 16), 
 

 eivät ole kiellettyjä 
- elintarvikelain 9 §:n kieltämiä lääkkeellisiä väitteitä 

 ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä 

- väiteasetuksen artiklan 3 kieltämiä 
Väite ei saa:  
 olla totuudenvastainen, moniselitteinen tai harhaanjohtava, 
 saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta ja/tai ravitsemuksellista 

riittävyyttä, 
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 rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai suvaita sitä tai 
 sisältää sellaista toteamusta, esitystä tai viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja 

monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita 
 viitata sellaisiin elintoimintojen muutoksiin, jotka voivat aiheuttaa tai lisätä pelkoa kuluttajassa 

 

- väiteasetuksen artiklan 12 kieltämiä 
Väitteet, joissa: 
 esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia, 
 mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä tai 
 viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden kuin 11 

artiklassa tarkoitettujen lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien 
kansallisten järjestöjen tai terveysalan yleishyödyllisten järjestöjen suosituksiin 

 

 ovat väiteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjä ja kuuluvat joko 
- väiteasetuksen hyväksyttyjen ravitsemusväitteiden liitteeseen tai artiklan 10 

mukaiseen hyväksyttyjen terveysväitteiden luetteloon, 
- ns. odotuslistalle ja ovat odottamassa EFSA:n tieteellisen arvioinnin loppuun 

saattamista ja/tai komission päätöstä (koskee vain ennen 2008 arvioitavaksi saatettuja 

terveysväitteitä) tai 
- siirtymäajallisten väitteiden joukkoon eli väitteen käytön lopettamiselle on voimassa 

oleva siirtymäaika. 
 

 väitteiksi katsottavat yleisluontoiset ilmaisut, kuvat, symbolit, graafiset ilmaisut, tuotenimet, 
tavaramerkit jne. on huomioitu ja niiden vieressä tai jälkeen on yksittäinen hyväksytty 
ravitsemus- tai terveysväite, 

 

 ravitsemus- tai terveysväiteväitteen käytön ehdot toteutuvat 
- väitteen kohteena olevaa ainetta on elintarvikkeessa riittävä määrä, joka voidaan 

todentaa esimerkiksi 
 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin tai 
 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin 

- väitteen kohteena olevan aineen määrä on ilmoitettu ravintoarvomerkinnässä tai sen 
kanssa samassa nähtävissä olevassa kentässä tai ravintolisissä ominaisten 
aineiden joukossa. 

 

 väitteen kohteena olevaa ainetta käytetään oikeassa tuoteryhmässä ja 
 

 terveysväitteiden käytön yhteydessä on väiteasetuksen edellyttämät pakolliset 
lisämerkinnät  

- artikla 10(2) a) - Maininta tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion ja terveiden 
elämäntapojen tärkeydestä. 

- artikla10(2) b) - Kuinka paljon ja kuinka usein elintarviketta on nautittava väitetyn 
hyödyn saamiseksi. 

- tarvittaessa artikla 10(2) c - Huomautus henkilöille, joiden olisi vältettävä 
elintarvikkeen nauttimista. 

- tarvittaessa 10(2) d - Asianmukainen varoitus niissä tuotteissa, joiden liiallisesta 
nauttimisesta todennäköisesti aiheutuu terveysriski. 

- sairauden riskitekijän vähentämistä koskevien terveysväitteiden osalta artiklan 14(2) 
mukainen lisämerkintä: ”Väitteessä tarkoitettuun sairauteen liittyy useita riskitekijöitä 
eikä yhden tekijän muuttumisesta välttämättä ole hyötyä. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Ravitsemus- ja terveysväitteitä on käytetty yllämainittujen vaatimusten mukaisesti 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.  

 Ravitsemus- ja terveysväitteitä on käytetty pääosin yllämainittujen vaatimusten 
mukaisesti. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- käytetyt ravitsemus- ja terveysväitteet ovat hyväksyttyjä, mutta käytetyt 

sanamuodot eivät täysin tarkoita samaa asiaa kuin alkuperäiset hyväksytyt 
väitteet, 

- väitteeksi katsottavan yleisluontoisen ilmaisun, kuvan, symbolin, graafisen 
ilmaisun, tuotenimen tai tavaramerkin vieressä tai jälkeen ei ole yksittäistä 
hyväksyttyä väitettä, 

- väitteen kohteena olevan aineen määrä on ilmoitettu muualla kuin 
ravintoarvomerkinnässä tai sen kanssa samassa nähtävissä olevassa 
kentässä tai ravintolisien kohdalla muualla kuin ominaisten aineiden 
joukossa, 

- terveysväitteen käytön yhteydessä vaadittava artiklan 10(2)a-b lisämerkinnät 
on tehty, mutta ne ovat puutteellisia tai 

- sairauden riskitekijän vähentämistä koskevan terveysväitteen käytön 
edellyttämä artiklan 14(2) mukainen lisämerkintä on tehty, mutta se on 
puutteellinen. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Ravitsemus- ja terveysväitteitä ei käytetä yllämainittujen vaatimusten mukaisesti, 
vaan niiden käytössä on oleellisia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi: 
- käytetään hyväksymättömiä ravitsemus- ja terveysväitteitä, 
- käytetään artiklan 3 tai artiklan 12 mukaisia kiellettyjä väitteitä, 
- käytetään sellaisia väitteiksi katsottavia yleisluontoisia ilmaisuja, kuvia, 

symboleja, graafisia ilmaisuja, tuotemerkkiä tai tavaramerkkiä, jota ei vastaa 
yksittäinen hyväksytty väite (ottaen kuitenkin huomioon artiklan 28(2) 
siirtymäajan ennen 1.1.2005 olemassa olleille tavaramerkeille ja tuotenimille), 

- väitteiden käytön ehdot eivät toteudu, esimerkiksi tuote ei sisällä riittävästi 
väitteen kohteena olevaa ainetta, 

- väitteen kohteena olevaa aineen määrää ei ole ilmoitettu 
ravintoarvomerkinnässä tai sen kanssa samassa nähtävissä olevassa 
kentässä eikä ravintolisien kohdalla ominaisten aineiden joukossa, 

- terveysväitteiden käytön edellyttämiä artiklan 10(2)a-b lisämerkinnät puuttuvat 
kokonaan tai artiklan 10(2)c-d lisämerkinnät on tehty, mutta ne ovat 
puutteelliset tai 

- sairauden riskitekijän vähentämistä koskevien terveysväitteiden käytön 
edellyttämä artiklan 14(2) mukainen lisämerkintä puuttuu. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Ravitsemus- ja terveysväitteiden käytössä on välitöntä korjausta vaativia 
epäkohtia ja joissakin tilanteissa takaisinvetoa vaativia virheitä. 
 
Välitöntä korjausta vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- elintarvikkeesta esitetään elintarvikelain 23/2006 9 §:n vastaisia lääkkeellisiä 

väitteitä tai 
- terveysväitteen käytön edellyttämät artiklan 10(2)c-d lisämerkinnät 

käyttöohjeista tai varoitusmerkinnöistä puuttuvat kokonaan. 
 
Elintarvikkeiden markkinoinnissa on takaisinvetoa vaativia virheitä, joita ovat 
esimerkiksi:  
- elintarvikkeen markkinoinnissa käytetään sellaisia lääkkeellisiä väitteitä, joista 

voi olla vaaraa kuluttajan terveydelle esimerkiksi sen vuoksi, että 
elintarviketta markkinoidaan tietyn sairauden hoitoon ja on epäilys, että 
markkinoinnin vuoksi asianmukainen lääkkeellinen hoito korvataan 
elintarvikkeen nauttimisella. 

 
 

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- 

ja terveysväitteistä (=väiteasetus) 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, elintarviketietojen antamisesta 

kuluttajille (=elintarviketietoasetus), artikla 7.1 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista 

yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (=yleinen elintarvikeasetus), artikla 16 

- Elintarvikelaki 23/2006, 9 §  
 

- Komission rekisteri hyväksytyistä terveysväitteistä http://ec.europa.eu/nuhclaims/  
- Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n kysymysrekisteri arvioitavana olevista 

terveysväitteistä 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=NDA&foodsectorarea
=26  

- Komission ohje (Joulukuu 2012): Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen 
ravintoarvojen sallituista poikkeamista ja niiden valvonnasta 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fi.pdf  

-  
- Eviran ohje 17052/3. Ravitsemus- ja terveysväiteopas 
- Eviran ohje 17060/1. Ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaohje 
- Eviran ohje 17065/1. Terveysväitteiden tarkastuslomake 
- Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 
- Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje 

 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=NDA&foodsectorarea=26
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsListLoader?panel=NDA&foodsectorarea=26
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fi.pdf
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13 Elintarvikkeista annettavat tiedot  
 

13.4 Lihan erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät  
(Naudanliha, sianliha, lampaan- ja vuohenliha ja siipikarjanliha sekä kyseisen 

eläimen lihaa sisältävä jauheliha)  
 
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun on kyse seuraavista elintarvikkeista:  

 naudanliha tai naudanlihatuote tai naudan jauheliha (tuore/jäähdytetty/jäädytetty) 

 sianliha, lampaan- ja vuohenliha ja siipikarjanliha tai kyseisen eläimen jauheliha (tuore/ 
jäähdytetty/ jäädytetty)  
 

ja kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille 
elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011, MMMa 834/2014) mukaisesti tapauksissa, joissa 
toimija 

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa elintarvikkeita 

 välittää (esimerkiksi agentuuriliike), tuo ja/tai myy itse tuomiaan (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) pakattuja elintarvikkeita 

 myy pakattuja elintarvikkeita etämyyntinä 

 myy elintarvikkeita myymälässä pakkaamattomina. 
 
Tarkastus koskee erityisesti naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan 
sekä kyseisen eläimen lihaa sisältävän jauhelihan alkuperämaatietoja ja teollisuuden pakkaaman 
jauhelihan koostumustietoja. 
 
Naudanlihan merkitsemisellä tarkoitetaan merkintöjen tekemistä ruhoihin ja ruhoneljänneksiin, 
leikatun ja jauhetun naudanlihan kääreeseen tai pakkaukseen, sekä myytäessä pakkaamatonta 
naudanlihaa vähittäismyymälöiden irtomyynnissä. Pallea ja puremalihakset kuuluvat 
luustolihaksiin. Naudanlihan merkintäsäädösten ulkopuolelle jäävät mm. ruhosta ennen punnitusta 
poistettu rasva, pään lihakset (muut kuin puremalihakset), elimet, kieli, etupolven kinnernivelen ja 
hännän lihakset.  
 
Naudanlihan ja samoin sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjanlihan merkintäsäädökset 
eivät koske raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita. 
 
Muutoin lihan tai siitä valmistetun jauhelihan irtomyynnissä ja pakkausmerkinnöissä annettavissa 
tiedoissa on soveltuvin osin noudatettava, mitä yleisessä pakkausmerkintälainsäädännössä 
edellytetään ilmoitettavan.  
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 8.5 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden 
valmistus, 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät, 16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys 
ja 16.8 Sian-, siipikarjan-, lampaan- ja vuohenlihan jäljitettävyys. 
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Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 eri tuotteen 
pakkausta ja/tai irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia 
asioita:  
 
Vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi 

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
 
1. Pakatun ja leikatun naudanlihan tai naudanlihatuotteen tai naudanlihaa sisältävien 

jauhelihojen alkuperämerkintöjen vaatimustenmukaisuus, pakollisia merkintöjä ovat:  

 erätunnus  

 alkuperä -merkintä 

 teurastettu -merkintä (jauheliha: ei merkitä teurastamon hyväksymisnumeroa) 

 leikattu -merkintä (vain leikatussa lihassa) 

 valmistettu -merkintä (vain jauheliha: ei merkitä valmistuslaitoksen hyväksymisnumeroa). 
 
2. Pakatun sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjan lihan (tuore, jäähdytetty, 

jäädytetty) ja kyseisen eläimen lihaa sisältävän jauhelihan alkuperämaan (tai 
lähtöpaikan) ilmoittaminen  

 Jos eläin on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu yhdessä maassa, voidaan ilmoittaa lihan 
alkuperämaa (tai lähtöpaikka) tiedot yhdellä merkinnällä: ”Alkuperä: jäsenvaltion tai 
kolmannen maan nimi ja lisäksi erän koodi (erätunnus) 

 Muuten lihan alkuperätietojen antamisessa noudatetaan komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1337/2013, 5 artiklan mukaista ilmoittamista 
”Kasvatusmaan: (jäsenvaltion tai kolmannen maan nimi)”, ”Teurastusmaan: (jäsenvaltion 
tai kolmannen maan nimi)” ja ”erän koodin” osalta. 

 Jauhetun lihan osalta sovelletaan merkintöjä, jotka on määritelty komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1337/2013, 7 artiklassa. 

 
3. Jauhelihan koostumusta koskevat erityismerkinnät 

Pakatussa jauhelihassa tulee olla seuraavat erityismerkinnät (EPNAs N:o 1169/2011, liite VI, 
B-osa):  

 ”rasvapitoisuus alle…”,  

 ”kollageeni/liha–proteiinisuhde alle…”. 
 

Laitoksessa valvotaan jauhelihan koostumusta (rasvapitoisuutta ja kollageeni/liha-
proteiinisuhdetta), jotta varmistutaan jauhelihan nimen oikeellisuudesta: 

 vähärasvainen jauheliha (rasvapit. ≤ 7 %, kollageeni/liha-proteiinisuhde ≤ 12 %),  

 naudan jauheliha (rasvapit. ≤ 20 %, kollageeni/liha-proteiinisuhde ≤ 15 %)  

 sianlihaa sisältävä jauheliha (rasvapit. ≤ 30 %, kollageeni/liha-proteiinisuhde ≤ 18 %)  

 muiden eläinlajien jauheliha (rasvapit. ≤ 25 %, kollageeni/liha-proteiinisuhde ≤ 15 %). 
 
Näytöksi riittää, että toimija esittää reseptilaskennan, joka perustuu esimerkiksi sika-
nautajauhelihassa käytettyihin leikattuihin nauta- ja sikalihojen yleisesti tunnettuihin rasva- ja 
kollageenipitoisuuksiin. 
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4. Kolmansista maista tuodun naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä 
siipikarjanlihan osalta, jos ei ole saatavissa kaikkia alkuperämaatietoja tai tiedoista on 
saatavissa vain osa, tehdään seuraavat merkinnät:  

 Kasvatusmaa: muu kuin EU-maa   

 Teurastusmaa: (Kolmannen maan nimi, jossa eläin on teurastettu). 
 
5. Palvelumyynnissä myytävä pakkaamaton naudanliha sekä sianliha, lampaan- ja 

vuohenliha ja siipikarjanliha (tuore, jäähdytetty, jäädytetty) tai kyseistä lihaa sisältävä 
jauheliha: 

 Irtomyynnissä olevan naudanlihan ja siitä valmistetun jauhelihan välittömässä 
läheisyydessä esimerkiksi erillisellä taululla näkyvällä tavalla merkittynä on oltava 
vastaavat alkuperätiedot kuin lihapakkauksissa lukuun ottamatta naudanlihan osalta 
teurastamoiden ja leikkaamoiden hyväksymisnumeroita.  

 Irtomyynnissä olevan sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjan lihan sekä kyseisen 
eläimen lihasta valmistetun jauhelihan välittömässä läheisyydessä on näkyvällä tavalla 
oltava merkittynä, esimerkiksi erillisellä taululla, vastaavat alkuperämaatiedot kuin mitä 
vaaditaan ilmoitettavan pakatuissa tuotteissa. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti 
edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa kuluttajalle selvästi ja helposti 
havaittavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot on saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. 
Tietojen on oltava kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen 
luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisen saatavissa.  

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Edellä esitetyt merkinnät ovat yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisia. Merkinnät ovat helposti havaittavia. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan 

 Toiminta on toteutettu pääosin yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. Merkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- alkuperämerkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä 

varmistumasta merkintöjen vaatimustenmukaisuudesta. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Merkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi: 
- epäselvät tai liian pienet alkuperämerkinnät 
- alkuperämerkintä puuttuu 
- pakollisissa erityismerkinnöissä on useita oleellisia puutteita 
- teollisuuden pakkaamassa jauhelihassa ei ole ”rasvapitoisuus alle…” ja/tai 

”kollageeni/liha-proteiinisuhde alle…” -merkintää 
- jauhelihan rasvapitoisuus tai kollageeni/lihaproteiinisuhde ylittää sallitun 

enimmäismäärän 
- jauheliha -nimitystä koskevissa koostumustiedoissa on puutteita. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Merkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai 
takaisinvetoa, kuten esimerkiksi: 
- tuotteen nimi on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin 
- tuotteen alkuperä on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita  

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille, 17 ja 26 artikla ja liite VI, B-osa 

- Komission asetus (EY) N:o 1825/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja 
naudanlihatuotteiden merkinnän osalta 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, 
lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta 

- Elintarvikelaki 23/2006, 1, 2 ja 9 § 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 434/2008 naudanlihan merkitsemisestä 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä 435/2008 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014 
- Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys 
- Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 
- Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje. 
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13 Elintarvikkeista annettavat tiedot    
 

13.5 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityislainsäädännön edellyttämät  
 pakkausmerkinnät  
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun on kyse kalastus- tai vesiviljelytuotteista (tuore / pakastettu / 
kuivattu / suolattu / savustettu / hiillostettu)  
 
ja kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille 
elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011, MMMa 834/2014) mukaisesti tapauksissa, joissa 
toimija 

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa elintarvikkeita 

 välittää (esimerkiksi agentuuriliike), tuo ja/tai myy itse tuomiaan (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) pakattuja elintarvikkeita 

 myy pakattuja elintarvikkeita etämyyntinä 

 myy elintarvikkeita myymälässä pakkaamattomina. 
 
Tarkastus koskee erityisesti kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alkuperämaatietoja, mutta myös muita 
erityismerkintöjä, kuten pyydystyypin ilmoittamista. 
 
Merkintävaatimus ei koske kalavalmisteita, esimerkiksi kalapuikkoja ja maustesilliä sekä 
mausteisia savustettuja tuotteita. 
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät ja 16.1 
Elintarvikkeiden jäljitettävyys. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 eri tuotteen 
pakkausta ja/tai irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia 
asioita:  
 
Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi  

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.  
 

 
1. Pakattujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alkuperämerkintöjen 

vaatimustenmukaisuus; pakollisia merkintöjä ovat: 

 lajin kauppanimi ja lajin tieteellinen nimi  

 tuotantomenetelmä (ilmaisu ”pyydetty” (merestä pyydetyt) tai ”pyydetty makeasta vedestä” 
tai ”viljelty”)  

 pyyntialue  
o merestä pyydetyistä on mainittava niiden pyyntialue,  

- pääkalastusalueen nimi, esim. Luoteis-Atlantti, Itämeri, läntinen Keski-
Atlantti, itäinen Keski-Atlantti, Lounais-Atlantti ja Kaakkois-Atlantti  
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- poikkeus: jos kala on pyydetty Koillis‑Atlantilla (FAO 27), Välimerellä tai 

Mustallamerellä (FAO 37), on ilmoitettava pääkalustusalueen sijaan 

suuralueen (esim. Läntinen Välimeri (alue 37.1) tai osa‑alueen (esim. 

Sardinia (alue 37.1.3) nimi. Lisäksi nimi on esitettävä kuluttajille 
ymmärrettävässä muodossa tai alueen osoittavana karttana tai kuvakkeena.  

- FAOn aluenumeroa ei tarvitse ilmoittaa.  
- FAOn luetteloon pääkalastusalueista, suuralueista ja osa-alueista (ICES) voi 

tutustua FAOn sivuilla osoitteessa: 
http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en. 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishi
ng_areas_en.pdf 
 

o makeasta vedestä pyydetyistä on ilmoitettava sekä niiden alkuperämaa (valtio) että 
vesialue (joen, järven tarkkuudella)  

o viljellyistä kalastustuotteista ilmoitetaan viljelymaa, jossa tuotteen loppukasvatus on 
tapahtunut. Viljelyalueella tarkoitetaan sitä valtiota, jossa tuotteen painosta on 
kertynyt yli puolet. 

o samoista lajeista koostuvan, mutta eri pyyntialueilta / kalanviljelyä harjoittavista eri 
maista peräisin olevan sekoitetuotteen osalta on ilmoitettava vähintään määrältään 
suurimman erän pyyntialue / maa ja mainittava, että tuotteet ovat peräisin eri 
pyyntialueilta / maista.  

 
 
Lisäksi muut erityismerkinnät: 
 

 vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta -merkintä (koskee vain pakattuja) 
(Ei koske elävänä syötäviä kalastus- ja vesiviljelytuotteita.) 

 pyydystyyppi  
o luonnonvaraisen kalan osalta on mainittava jokin seuraavista pyynnissä käytetyistä 

pyydysryhmistä: ”nuotat”, ”troolit”, ”verkot”, ”saartopyydykset, nostoverkot”, ”koukut, 
siimat”, ”laahusreet”, ”merrat ja sulkupyydykset”. 

o samoista lajeista koostuvien, mutta eri pyydystyypeillä pyydettyjen sekoitetuotteiden 
osalta on mainittava kunkin erän pyydysryhmä (esim. verkot, nuotat). Esimerkiksi, 
jos on kaupan kuhaa, joka on eri pyydystyypillä pyydetty, niin saa ilmoittaa 
esimerkiksi, että ”pyydetty nuotalla, troolilla tai koukuilla”. 

 lisäksi maininta siitä, onko tuote ”sulatettu”. ”Sulatettu” mainintaa ei vaadita seuraavissa 

tapauksissa:  

o lopputuotteessa esiintyviin ainesosiin  
o elintarvikkeisiin, joiden kohdalla jäädyttäminen on teknisesti tarpeellinen vaihe 

tuotantoprosessissa  
o asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa VIII jaksossa tarkoitettuihin 

kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on aikaisemmin jäädytetty tuotteiden terveyttä 
koskevan turvallisuuden varmistamiseksi  

o kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on sulatettu ennen savustamista, suolaamista, 
kypsentämistä, marinointia, kuivaamista tai mitä hyvänsä mainittujen käsittelyjen 
yhdistelmää. 

 pakkauspäivämäärä (vähintään pp.kk): koskee vain pakattuja simpukoita. 
 
 

  

http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf
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2. Palvelumyynnissä myytävät pakkaamattomat kalastus- ja vesiviljelytuotteet 
 

 Irtomyynnissä olevan kalastus- ja vesiviljelytuotteen välittömässä läheisyydessä, näkyvällä 
tavalla, kuten merkittynä mainostauluun tai julisteeseen, on oltava vastaavat erityistiedot 
kuin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden pakkauksissa lukuun ottamatta 
vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa. Kalan tieteellisen nimen 
ilmoittamisessa riittää, että maa- ja metsätalousministeriön kauppanimiluettelo on kuluttajan 
nähtävissä ja selattavissa.  

 

 Kalan tieteellinen nimi ja pyydystyyppi on mahdollista ilmoittaa myös suullisesti edellyttäen, 
että elintarvikkeen läheisyydessä olevassa julisteessa tms. ilmoitetaan, että tiedot on 
saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. Tiedot on oltava silloin kirjallisessa tai 
elektronisessa muodossa henkilökunnan käytössä. Pyydystyypin tiedot ovat kalaerän 
mukana kulkevissa tiedoissa tai muuten kauppiaan saatavilla. 
 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Edellä esitetyt merkinnät ovat yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisia. Merkinnät ovat helposti havaittavia. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Toiminta on toteutettu pääosin yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. Merkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- alkuperämerkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä 

varmistumasta merkintöjen vaatimustenmukaisuudesta. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Merkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi: 
- epäselvät tai liian pienet alkuperämerkinnät 
- alkuperämerkintä puuttuu 
- pakollisissa erityismerkinnöissä on useita oleellisia puutteita. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Merkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai 
takaisinvetoa, kuten esimerkiksi: 
- tuotteen nimi on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin 
- tuotteen alkuperä on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita  

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille, 17 ja 26 artikla ja liite VI, B-osa 

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan 

yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta, IV luku, 35 artikla 

- Maa- ja metsätalousministeriön asetus (597/2008) kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista 
kauppanimistä 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1420/2013  
- Euroopan komission ohje. Taskuopas kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvelevista 

EU:n uusista merkinnöistä http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-
aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf 

- Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta  
- Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 
- Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje. 

 
 

Päivitykset versioon 2:  
- Poistettu tarkastettavista asioista tuoreen kalan nosto- ja pyyntipäivä -merkintä. 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/eu-new-fish-and-aquaculture-consumer-labels-pocket-guide_fi.pdf
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13 Elintarvikkeista annettavat tiedot  
 

13.6 Maidon sekä elintarvikkeen ainesosana käytetyn maidon ja lihan 
alkuperämaan ilmoittaminen  HUOM! OHJEELLA EI OLE VIELÄ OMAA 
KUTIRIVIÄ, JOTEN TARKASTUKSEN TULOS KIRJATAAN TARKASTUS-
KERTOMUKSEN KOHTAAN ”LISÄTIEDOT” JA NROLLA ”13.6”. 
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun on kyse seuraavista pakatuista ja Suomessa valmistetuista 
elintarvikkeista, 

 joissa naudanliha, sianliha, lampaan- tai vuohenliha tai siipikarjanliha (tai kyseisten eläinten 
mekaanisesti erotettu liha) on elintarvikkeen ainesosana (esim. raakalihavalmisteet ja 
lihavalmisteet sekä lihaa sisältävät ruoat, kuten hernekeitto, kinkkupizza, ja lastenruoat) 

 maito (kaikkien eläinten maito, esim. lehmän, lampaan ja vuohen maito) 

 joissa maito* on maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana. Tällaisia 
tuotteita ovat esim.  

o piimä, kefiiri, jogurtti, viili, rahka ja muut vastaavat hapatetut tai fermentoidut 
maitotuotteet (maustetut ja maustamattomat)  

o kerma, mukaan lukien ruokakerma, jota on käsitelty ja/tai johon on lisätty muita 
ainesosia 

o voi ja muut maidosta peräisin olevat rasvat ja öljyt sekä maitoa sisältävät 
ravintorasvat 

o juusto (kypsytetyt ja kypsentämättömät), sulatejuusto sekä juustovalmiste. 
 
*Ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa ilmoitetaan sekä nestemäisestä että 
kuivatusta maidosta (maitojauheesta). 

 
ja kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille 
elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011, MMMa 834/2014) mukaisesti tapauksissa, joissa 
toimija 

 valmistaa tai valmistuttaa ja / tai pakkaa elintarvikkeita. 
 
Alkuperämaan sanallisen ilmoittamisen korvaa Hyvää Suomesta –merkki, jota hallinnoi Ruokatieto 
Yhdistys ry.  
 
Tiedot alkuperämaasta voidaan antaa elintarvikkeen ainesosaluettelossa tai välittömästi ainesosa-
luettelon läheisyydessä tai jos ainesosaluetteloa ei ole, helposti havaittavalla ja selkeällä tavalla.  
 
Pallea ja puremalihakset kuuluvat luustolihaksiin. Lihan määritelmän ulkopuolelle jäävät mm. 
ruhosta ennen punnitusta poistettu rasva, pään lihakset (muut kuin puremalihakset), elimet, kieli, 
etupolven kinnernivelen ja hännän lihakset.  
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 8.5 Jauhelihan ja raakalihavalmisteiden 
valmistus, 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät, 13.4 Lihan erityislainsäädännön mukaiset 
pakkausmerkinnät, 16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys 
ja 16.8 Sian-, siipikarjan-, lampaan- ja vuohenlihan jäljitettävyys. 
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Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 eri tuotteen 
pakkausta yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia asioita:  
 
Vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi 

 pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 

 tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
 
1. Lihan alkuperämaan ilmoittaminen 
 
”Kasvatusmaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)” 
”Teurastusmaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)” 
 
Kasvatusmaa on määritelty seuraavasti: 
Nauta:     EPNAs EY N:o 1760/2000, 13 art.  
Sika, lammas, vuohi, siipikarja:  EPNAs EU N:o 1337/2013, 5 art. 
 
Esimerkkejä: 

 naudanliha (kasvatusmaa: Suomi, teurastusmaa: Suomi) tai naudanliha (kasvatettu: 
Suomi, teurastettu: Suomi) tai naudanliha (kasvatettu ja teurastettu: Suomi) 

 
Jos eläin on syntynyt, kasvanut ja teurastettu yhdessä maassa, VOIDAAN lihan 
alkuperämaatieto antaa seuraavasti: 
 
”Alkuperä: maan nimi” (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)  
 
Esimerkkejä: 

 naudanliha (alkuperä: Suomi) tai naudanliha (Suomi) tai suomalainen naudanliha tai 

 Hyvää Suomesta -merkki 
 
Kun eläimet on kasvatettu ja/tai teurastettu useassa EU-maassa tai muussa kuin EU-maassa  
 
” Kasvatusmaa:  

 Luettelo EU-maista ja/tai muista kuin EU-maista tai 

 ilmaisut ”useat EU-maat” (tai ”EU”), ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin 
EU-maat”  

 
”Teurastusmaa:  

 Luettelo EU-maista ja/tai muista kuin EU-maista tai 

 ilmaisut ”useat EU-maat” (tai ”EU”), ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin 
EU-maat”  

 
Esimerkkejä  

 sianliha (kasvatusmaa: Suomi ja Tanska*, teurastusmaa Suomi ja Tanska*), koneellisesti 
erotettu sianliha (kasvatusmaa: Tanska ja Saksa*, teurastusmaa: Puola ja Saksa*) tai 

 sianliha (kasvatettu ja teurastettu: useat EU-maat), koneellisesti erotettu sianliha 
(kasvatettu ja teurastettu: useat EU-maat) tai 

 sianliha (kasvatettu ja teurastettu: EU), koneellisesti erotettu sianliha (kasvatettu ja 
teurastettu: EU)  
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   * tuotteessa on aina oltava sekä maassa X että maassa Y kasvatetusta ja/tai teurastetusta 
eläimestä saatua lihaa 
 
Kun eläinten kasvatus- ja/tai teurastusmaa vaihtelee, esim. vuoden mittaan 
 

 ”Kasvatusmaa: ”useat EU-maat” (tai ”EU”) tai ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja 
muut kuin EU-maat” 

 ”Teurastusmaa: ”useat EU-maat” (tai ”EU”) tai ”useat muut kuin EU-maat” tai ”EU- ja useat 
muut kuin EU-maat” 

 
Esimerkkejä  

 broilerinliha (kasvatusmaa: useat muut kuin EU-maat), teurastusmaa: (useat muut kuin EU-
maat), naudanliha (kasvatusmaa: Ruotsi, teurastusmaa: Ruotsi) tai 

 broilerinliha (kasvatettu: useat muut kuin EU-maat, teurastettu: useat muut kuin EU-maat), 
naudanliha (kasvatettu: Ruotsi, teurastettu: Ruotsi) tai 

 broilerinliha (kasvatettu ja teurastettu: useat muut kuin EU-maat), naudanliha 
(kasvatusmaa- ja teurastusmaa: Ruotsi) 

 
 

2. Maito sekä maitotuotteiden ja vastaavien valmisteiden ainesosana käytetty maito 
 
Alkuperämaa ilmoitetaan muodolla: ”Lypsymaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)” 
 
Jos maito /ainesosana käytetty maito on lypsetty, pakattu ja prosessoitu yhdessä 
maassa, VOIDAAN maidon lypsymaatieto ilmoittaa seuraavasti:  
 
”Alkuperä: maan nimi” (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi) 
 
Esimerkkejä: 

 rasvaton maito (lypsymaa: Suomi), kerma (lypsymaa: Suomi) tai 

 rasvaton maito (alkuperä: Suomi), kerma (alkuperä: Suomi)* tai 

 yksiselitteisesti vastaava ilmaisu, esim. maito (Suomi) * tai suomalainen maito* tai 

 Hyvää Suomesta -merkki 
* maito kerätty, pakattu ja prosessoitu yhdessä maassa 
 
Kun maito on kerätty useasta EU-maasta tai muusta kuin EU-maasta: 
 
Lypsymaa: (luettelo EU-maista ja/tai muista kuin EU-maista) tai 
ilmaisut ”useat EU-maat”(tai ”EU”), ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin 
EU-maat”.  
 
Esimerkkejä: 
maito (lypsymaa: Suomi ja Ruotsi)* tai maito (lypsymaa: EU)  
*Tuotteessa on oltava sekä maassa X että maassa Y lypsettyä maitoa. 
 
Kun maito on kerätty useasta EU-maasta tai muusta kuin EU-maasta ja maat 
vaihtelevat: 
 
Lypsymaa: (”useat EU-maat”(tai EU) tai ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut 
kuin EU-maat”) 
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Esimerkkejä  

 maito (lypsymaa: useat EU-maat), rasvaton maitojauhe (lypsymaa: useat EU-maat ja 
muut kuin EU-maat) tai 

 maito (lypsymaa: EU), rasvaton maitojauhe (lypsymaa: EU ja useat muut kuin EU-
maat) 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Edellä esitetyt merkinnät ovat yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisia. Merkinnät ovat helposti havaittavia. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan 

 Toiminta on toteutettu pääosin yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. Merkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- alkuperämerkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä 

varmistumasta merkintöjen vaatimustenmukaisuudesta. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Merkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi: 
- epäselvät tai liian pienet alkuperämerkinnät 
- alkuperämerkintä puuttuu 
- pakollisessa erityismerkinnässä on useita oleellisia puutteita 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Merkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai 
takaisinvetoa, kuten esimerkiksi: 
- tuotteen alkuperämaa on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita  

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, nautaeläinten tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta 
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013,Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, 
lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta 

- Elintarvikelaki 23/2006, 1, 2 ja 9 § 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 218/2017 eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan 

ilmoittamisesta  
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14. Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit 
 
14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit 
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan myymälässä ja tarjoilupaikassa sekä muissa ilmoitetuissa ja hyväksytyissä 
elintarvikehuoneistoissa, kun toimija käsittelee, valmistaa, valmistuttaa, säilyttää, pakkaa, tuo 
(sisämarkkinoilta tai kolmansista maista), kuljettaa tai välittää (esim. agentuuritoiminta) 
elintarvikkeita.  

 

 Tarkastus kohdistetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin pakkaus- ja muihin 
materiaaleihin, koneisiin, laitteisiin, välineisiin ja tarvikkeisiin (esim. astiat, kuljetussäiliöt, 
työvälineet, kertakäyttökäsineet). 

 Kun tarkastus kohdistetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin koneisiin, laitteisiin 
tai tarvikkeisiin, suositellaan samalla tarkastettavan niiden kunto ja eheys kohdassa 2.3 ja 
puhtaus kohdassa 3.2.  

 Tuotantohygienia pakkaamisen osalta tarkastetaan kohdassa 5.5. 

 Tarkastuskohteessa tarkastus priorisoidaan riskiperusteisesti ensisijaisesti rasvaisten 
elintarvikkeiden ja/tai korkeissa lämpötiloissa ja/tai pitkään säilytettävien elintarvikkeiden 
kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin 

 Elintarvikkeen suuri tuotantomäärä/markkinajohtajuus on myös materiaalien riskiperusteisen 
tarkastuksen peruste    

 
 
Tarkastettavia asioita:    
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotteesta, 
toiminnan laajuus ja luonne huomioiden) pakkaus- ja muihin elintarvikekontaktimateriaaleihin  liittyvä 
vaatimustenmukaisuus. 
 
Toimintokohtaisesti tarkastetaan seuraavia asioita: 

 Toimija hallitsee pakkausmateriaalien sekä uusien laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden 
elintarvikekelpoisuuden ja jäljitettävyyden   

 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleja käytetään oikein ja ottaen huomioon mahdolliset 
käytön rajoitukset (esim. että rasvaisille elintarvikkeille, kuumina myytäville tai säilytettäville 
elintarvikkeille käytetään vain tarkoitukseen soveltuvia pakkauskalvoja, -pusseja, -rasioita ja 
kertakäyttökäsineitä). Alumiinimateriaaleja (esim. kattilat, foliot) ei käytetä happamille 
elintarvikkeille eikä alumiinisten astioiden kanssa käytetä teräksisiä työvälineitä.  

 Jos toimija on havainnut, että lainsäädännön vaatimukset eivät täyty, on tämä ryhtynyt 
riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.  

 
1. Myymälä ja tarjoilupaikka  
 

 Pakkausmateriaalien osalta tarkastus kohdistetaan vain toimipaikan itse käyttämiin 
pakkausmateriaaleihin 

 Pakkaustarvikkeissa ja muissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on joko 
elintarvikekelpoisuutta osoittava merkintä (”elintarvikekäyttöön”) tai malja-haarukkatunnus. 
Näitä ei kuitenkaan välttämättä vaadita tarvikkeilta, jotka on ilmiselvästi tarkoitettu 
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ruokailukäyttöön. Malja-haarukka -tunnusta tarvikkeissa voi pääsääntöisesti pitää riittävänä 
osoituksena kelpoisuudesta edellyttäen, että niiden oikeasta käytöstä on varmistuttu,  

tai  

 Toimijalla on pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien soveltuvuutta osoittavat, 
jäljitettävissä olevat vaatimustenmukaisuusilmoitukset. Jos pakkaus- ja muut 
elintarvikekontaktimateriaalit on hankittu tukkukaupan/keskusliikkeen kautta ja tuotteen 
myyntinimikkeestä käy selville aiottu käyttötarkoitus (esim. grillipussi, leipäpussi, juustokalvo), 
niin myymälässä ja tarjoilupaikassa ei tarvitse olla tarvikkeen tai materiaalin elintarvikekäyttöä 
osoittavaa todistusta, vaan riittää, että se on tarvittaessa saatavissa 
tukkukaupasta/keskusliikkeeltä  

ja 

 Toimijalla on pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien oikeaa käyttöä koskeva tieto, 
joka toteutuu käytännön toiminnassa. 

 Jos toimija itse tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) valmiiksi pakattuja 
elintarvikkeita: myös elintarvikekontaktimateriaaleille säädettyjen vaatimusten toteutuminen 
on hallinnassa (esim. maininta hankintasopimuksessa tai tuotespesifikaatiossa).  

 
2. Muut elintarvikehuoneistot  
 

 Toimijalla on pakkaus- ja muille elintarvikekontaktimateriaaleille jäljitettävissä olevat 
vaatimustenmukaisuusilmoitukset, jotka eivät ole liian vanhoja (esim. yli kolme vuotta 
vanhoja). Vanhoilta teollisen valmistuksen laitteilta ei vaadita 
vaatimustenmukaisuusilmoituksia, mutta niiden soveltuvuudesta täytyy muuten olla tieto. 
Tarvikkeissa voi malja-haarukka -tunnusta pitää pääsääntöisesti riittävänä osoituksena 
kelpoisuudesta edellyttäen, että niiden oikeasta käytöstä on varmistuttu. 
 

 Vaatimustenmukaisuusilmoituksissa on riittävät ja asianmukaiset tiedot, esim. vähintäänkin: 
- Elintarvikekontaktimateriaalin valmistajan, maahantuojan tai myyjän nimi ja yhteystiedot 
- Kontaktimateriaalin tunnistetiedot (nimi, rakenne) 
-Ilmoituksen antopäivämäärä 
- Lainsäädäntö, jonka vaatimukset kontaktimateriaali täyttää (aina vähintään As (EY) 
1935/2004) ja lisäksi myös materiaalikohtaiset säädökset, silloin kun niitä on olemassa 
[esim. muovilla tieto kokonaismigraation raja-arvon alittumisesta; tiedot rajoituksin sallituista 
aineista (vähintään yksi seuraavista: FCM numero, viitenumero, CAS-no, kemiallinen nimi 
raja-arvo) sekä vakuutus siitä, että niiden raja-arvot eivät ylity].  
- Kontaktimateriaalin käyttöä koskevat rajoitukset kuten elintarviketyypit, joiden käyttöön 
kontaktimateriaali soveltuu, käyttölämpötilaa ja kosketusaikaa koskevat rajoitukset 
- Tiedot kaksoiskäyttöisistä lisäaineista, jos kontaktimateriaali niitä sisältää. 
 

 Pienimuotoinen toiminta: (silloin kun materiaalit ja tarvikkeet hankitaan noutotukku- tai 
vähittäiskauppaportaasta) vastaavat kelpoisuusvaatimukset kuten edellä kohdan 1. Myymälä 
ja tarjoilupaikka, alakohdissa 2, 3 ja 4. 
 

 Materiaaleja, tarvikkeita, laitteita ja koneita käytetään niille 
vaatimustenmukaisuusilmoituksissa mainittujen käyttö-/soveltuvuusohjeiden mukaisesti, 
esimerkiksi soveltuvat elintarviketyypit, annetut lämpötilarajat (täyttö- ja jälkikäyttötilanteet) ja 
kosketusajat huomioon ottaen, sekä että kaksoiskäyttöisten lisäaineiden mahdollinen siirtymä 
elintarvikkeeseen täyttää lisäainesäädösten vaatimukset.   
 

 Jos toimija itse tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) valmiiksi pakattuja 
elintarvikkeita tai välittää näitä: myös elintarvikekontaktimateriaaleille säädettyjen vaatimusten 
toteutuminen on hallinnassa (esim. maininta hankintasopimuksessa tai tuotespesifikaatiossa).  
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on yllä mainittujen vaatimusten mukaista. Toimijalla on selkeä tieto ja 
tarvittaessa riittävät asiakirjat materiaalien kelpoisuudesta, ja niitä käytetään oikein. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta 
eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 1. Myymälä ja tarjoilupaikka 
 
Toiminta on pääosin yllä mainittujen vaatimusten mukaista. Toimijalla on 
soveltuvuustieto pääosasta pakkausmateriaaleja ja vastaavia tarvikkeita. 
Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta 
pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien määräystenmukaisesta käytöstä. 
Esimerkiksi: 
- Suurimmassa osassa pakkaus- ja muissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on 

elintarvikekäytöstä kertova merkintä tai toimijalla on niistä vaatimusten-
mukaisuusilmoitukset. Niistä elintarvikekontaktimateriaaleista, joissa ei ole em. 
merkintää tai joista ei ole vaatimustenmukaisuusilmoitusta, on toimija 
varmistanut soveltuvuuden aiottuun käyttöön muulla tavoin tilauksen tai 
hankinnan yhteydessä.  

- Rasvaisia elintarvikkeita käsitellään sellaisilla kertakäyttökäsineillä, joiden 
soveltuvuudesta tähän käyttöön ei ole varmistuttu, esim. PVC(vinyyli)-käsineet, 
joiden pakkauksessa on malja-haarukka tunnus, mutta ei tietoa soveltuvuudesta 
rasvaiseen elintarvikekosketukseen. 

 
2. Muut elintarvikehuoneistot:  
 
Toiminta on pääosin yllä mainittujen vaatimusten mukaista. Toimijalla on 
soveltuvuustieto pääosasta pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleja. Toiminnassa 
on pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta pakkaus- ja 
elintarvikekontaktimateriaalien määräystenmukaisesta käytöstä. Esimerkiksi: 

- Toimijalla on ajan tasalla olevat vaatimustenmukaisuusilmoitukset pääosasta 
pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleja. Pieni osa vaatimusten-
mukaisuusilmoituksista on jäänyt epähuomiossa uusimatta, niitä ei ole vielä 
saatu tai niissä annettavissa tiedoissa on puutteellisuuksia. Pienimuotoinen 
toiminta (tarvikkeet hankittu tukusta tai vähittäiskaupasta): toimijalla on 
vastaavasti tieto käyttämiensä materiaalien kelpoisuudesta.  

- Rasvaisia elintarvikkeita käsitellään sellaisilla kertakäyttökäsineillä, joiden 
soveltuvuudesta tähän käyttöön ei ole varmistuttu, esim. PVC (vinyyli) -
käsineet, joiden pakkauksessa on malja-haarukka tunnus, mutta ei tietoa 
soveltuvuudesta rasvaiseen elintarvikekosketukseen. 

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 
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 1. Myymälä ja tarjoilupaikka:  
 
Toimijalla ei ole riittävästi tietoa käyttämiensä pakkaus- ja muiden 
elintarvikekontaktimateriaalien laadusta ja soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa eikä 
em. asioita ole yritetty lainkaan varmistaa. On epäiltävissä, että toiminnassa käytetyt 
materiaalit eivät ole käyttötarkoitukseen sopivia. Esimerkiksi: 

- Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleissa ei ole elintarvikekäytöstä 
kertovaa merkintää tai toimijalla ei ole niistä vaatimusten-
mukaisuusilmoituksia. Toimija ei ole varmistanut 
elintarvikekontaktimateriaalin soveltuvuutta aiottuun käyttöön millään tavalla 
tilauksen tai hankinnan yhteydessä eikä tällä ole tosiasiallisesti tietoa 
pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalien soveltuvuudesta käyttöön.  

- Rasvaisia elintarvikkeita käsitellään sellaisilla kertakäyttökäsineillä, jotka eivät 
sovellu rasvaisten elintarvikkeiden käsittelyyn. 

- Alumiinimateriaaleja (esim. kattilat, foliot) käytetään happamille elintarvikkeille 
ja/tai alumiinisten astioiden kanssa käytetään teräksisiä työvälineitä. 

- Toimijalla ei ole osoittaa itse maahan tuomiensa (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) tai välittämiensä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden 
osalta, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset myös 
pakkausmateriaalien osalta (esim. maininta hankintasopimuksessa tai 
tuotespesifikaatiossa). 

-  
2. Muut elintarvikehuoneistot:  
Toimijalla ei ole riittävästi tietoa käyttämiensä pakkaus- ja 
elintarvikekontaktimateriaalien laadusta ja soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa. 
Esimerkiksi: 
- Useilta toimijan käyttämiltä materiaaleilta puuttuu 

vaatimustenmukaisuusilmoitukset, ne ovat selkeästi vanhentuneita (esim. yli 
kolme vuotta vanhoja) tai täysin puutteellisia tiedoiltaan eikä toimija ole 
ryhtynyt toimenpiteisiin niiden hankkimiseksi/uusimiseksi. Pienimuotoinen 
toiminta (tarvikkeet hankittu noutotukusta tai vähittäiskaupasta): toimijalta 
puuttuu kelpoisuustieto pääosasta käyttämiään tarvikkeita.  

- Toiminnassa käytetyt pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit eivät ole 
käyttötarkoitukseensa sopivia tai että niitä käytetään sellaisissa olosuhteissa, 
joihin ne eivät sovellu (esim. liian kuumat käyttöolosuhteet verrattuna 
vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitettuun tai käytetään sellaisille 
elintarviketyypeille, joille kontaktimateriaali ei sovellu tai että kaksoiskäyttöisen 
lisäaineen siirtymän johdosta elintarvike ei täytä lisäainesäädösten 
vaatimuksia). 

- Toimijalla ei ole osoittaa itse maahan tuomiensa (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) tai välittämiensä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden 
osalta, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset myös 
pakkausmateriaalien osalta (esim. maininta hankintasopimuksessa tai 
tuotespesifikaatiossa).  

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.  

 1. Myymälä ja tarjoilupaikka: 
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On ilmeistä, että elintarvikekontaktimateriaaleja käytetään elintarviketurvallisuutta 
vaarantaen. Toimijalla ei ole mitään tietoa käyttämiensä pakkaus- ja 
elintarvikekontaktimateriaalien laadusta tai soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa 
eikä tämä ole kehotuksesta huolimatta ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin tai toimija 
on tietoinen pakkaus- tai muun elintarvikekontaktimateriaalin tuotteelle aiheuttamasta 
haju- tai makuvirheestä, mutta ei ole ryhtynyt tuotteen takaisinvetoon  
 
 
 
2. Muut elintarvikehuoneistot:  
On ilmeistä, että elintarvikekontaktimateriaaleja käytetään elintarviketurvallisuutta 
vaarantaen. Toimijalla ei ole mitään tietoa käyttämiensä pakkaus- ja elintarvike-
kontaktimateriaalien laadusta tai soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa eikä tämä ole 
kehotuksesta huolimatta ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin.  
Esimerkiksi: 

- Toimijalla ei ole ollenkaan vaatimustenmukaisuusilmoituksia pakkaus- ja 
elintarvikekontaktimateriaaleista. Pienimuotoinen toiminta, (tarvikkeet hankittu 
noutotukusta tai vähittäiskaupasta): toimija ei ole millään tavoin varmistunut 
elintarvikekontaktimateriaalien soveltuvuudesta (ei todistuksia, ei malja-
haarukkatunnusta, ei käy esille tarvikkeen nimestä eikä luonteesta.) 

- Toimija on tietoinen pakkaus- tai muun elintarvikekontaktimateriaalin 
tuotteelle aiheuttamasta haju- tai makuvirheestä, mutta ei ole ryhtynyt 
tuotteen takaisinvetoon. 
 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):  
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista 

materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Komission asetus,(EU) N:o 10/2011, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista 

materiaaleista ja tarvikkeista  
- Komission asetus (EY) N:o 450/2009 elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista aktiivisista ja 

älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista 
- Komission asetus (EU) N:o 284/2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen 

vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta 
peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten 
taloustavaroiden tuontia varten 

- Komission asetus (EY) N:o 1895/2005 tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa. 

- Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 165/2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista 

keraamisista tarvikkeista (dir. 2005/31/EY, 84/500/ETY) 
- KTM:n asetus 697/2005 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa 

käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta (dir 2004/14/EY) 
- KTM:n päätös 268/1992 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista 

raskasmetalleista 
- Eviran ohje elintarvikekontaktimateriaalien valvonnasta Nro 17018 
 
Päivitykset versioon 5 
- Päivitetty lainsäädäntölistaa 
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15  Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 
 
15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen ja kaupalliset asiakirjat 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 

 Loisriskin vuoksi jäädytyskäsittelyn vaativien kalastustuotteiden kaupalliset asiakirjat 
arvioidaan kohdassa 8.8.  

 Elävien kalastustuotteiden mukana toimitettavat tiedot arvioidaan kohdassa 9.2. 

 Munapakkaamoiden omavalvonta munatuotannon salmonellatuloksista arvioidaan 
kohdassa 15.2. 

 Kaupallisten asiakirjojen jäljitettävyyteen liittyvät merkinnät arvioidaan kohdassa 16.1. 

 Naudanlihan kaupalliset asiakirjat arvioidaan kohdassa 16.2. 

 Dioksiinipoikkeuksen alaisten kalastustuotteiden kaupalliset asiakirjat arvioidaan kohdassa 
16.4. 

 Laitokseen vastaanotettujen raakamaitoerien tarkastukset (mikrobilääkejäämien tutkimus, 
lämpötilamittaus ja aistinvarainen arviointi) arvioidaan kohdassa 17.9. 

 Laitoksesta lähetettävien ruhojen kuljetuksenaikaisen lämpötilan hallinta arvioidaan 
kohdassa 6.7. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Laitoksen käytännöt elintarvikkeiden vastaanotossa ja laitoksen tekemät 
vastaanottotarkastukset (mm. lämpötilamittaukset) sisältäen asiakirjojen tarkastuksen 

 Vastaanotettavien ruhojen lämpötilavalvonta 

 Vastaanottotarkastuksista pidettävä kirjanpito (mittaustulokset, poikkeamat, korjaavat 
toimenpiteet, reklamaatiot, palautukset, näytteenottotulokset ym.) 

 Vastaanotettujen elintarvikkeiden kaupallisten asiakirjojen säilytys ja tarkastettavuus 
(asiakirjat voivat olla sähköisiä) 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Elintarvikkeiden vastaanotto toteutetaan siten, että niiden turvallisuus ei 
heikkene. Esimerkiksi kylmäketju ei pääse katkeamaan ja elintarvikepakkaukset 
säilyvät puhtaina ja ehjinä.  
 
Kaupallisia asiakirjoja vastaanotetuista elintarvikkeista säilytetään vaatimusten 
mukaisesti ja asiakirjat ovat viranomaisen helposti tarkastettavissa. 
 
Laitos havaitsee mahdolliset poikkeamat, esimerkiksi elintarvike-erät, joiden 
lämpötila on väärä tai joiden kaupallisissa asiakirjoissa on puutteita, 
omavalvonnassaan ja suorittaa ja tarvittaessa kirjaa korjaavat toimenpiteet 
asianmukaisesti. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Kaupallisten asiakirjojen säilytyksessä tai tarkastettavuudessa on pieniä 

puutteita. 
- Vastaanottotarkastuksiin liittyvässä kirjanpidossa on pieniä puutteita 

poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjaamisen osalta, mutta 
korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeita ja riittäviä. 

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Laitokseen vastaanotettaville elintarvikkeille jää ajoittain 
vastaanottotarkastuksia tekemättä. 

- Vastaanottotarkastuksissa havaitut poikkeamat eivät johda riittäviin 
korjaaviin toimenpiteisiin. 

- Kaupallisissa asiakirjoissa olevia erityisiä käsittelyvaatimuksia ei huomioida 
ja elintarviketurvallisuus heikentyy. 

- Elintarvikkeiden vastaanottoon liittyvät käytännöt aiheuttavat 
elintarvikkeiden turvallisuuden heikentymisen. 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia 
määräaikaan mennessä. 

  
Esimerkiksi: 

- Laitokseen vastaanotettaville elintarvikkeille jää jatkuvasti 
vastaanottotarkastuksia tekemättä tai niitä ei tehdä lainkaan. 

- Vastaanottotarkastuksissa havaittuja poikkeamia ei huomioida. 
- Elintarvikkeiden vastaanottoon liittyvät käytännöt vaarantavat 

elintarviketurvallisuutta. 
- Kaupallisissa asiakirjoissa olevia erityisiä käsittelyvaatimuksia ei huomioida 

ja elintarviketurvallisuus vaarantuu. 
- Kaupallisia asiakirjoja vastaanotetuista elintarvikkeista ei säilytetä. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
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15 Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 
 

15.2 Munatuotannon salmonellatodistusten hallinta  
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa kananmunapakkaamoissa. 

 Munantuottajan on pidettävä kirjaa salmonellavalvontaohjelman mukaisten tutkimusten 
ajankohdista ja tuloksista sekä kunnaneläinlääkärin tarkastuskäyntien ajankohdista ja 
tarkastustuloksista. Tutkimusten tai tarkastusten tulosten valmistuttua alkutuotannon 
toimijan on toimitettava nämä tiedot munapakkaamoon, johon alkutuotantopaikalta 
lähetetään munia. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Omavalvontasuunnitelmassa on kuvaus siitä, miten munapakkaamo varmistaa, että 
kananmunat tulevat pakkaamoon sellaiselta tuotantotilalta, joka täyttää 
salmonellavalvontaohjelman vaatimukset. 

 Munapakkaamo myös käytännössä seuraa munantuottajien salmonellavalvontaohjelman 
noudattamista, niin että tutkimustulokset tulevat ajallaan pakkaamoon. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 - Munapakkaamossa on omavalvontasuunnitelmassa kuvaus siitä, miten 
munapakkaamo varmistaa, että pakkaamoon toimitetut kananmunat tulevat 
tuotantotilalta, joka täyttää salmonellavalvontaohjelman vaatimukset.  

- Munapakkaamossa on järjestelmä/käytäntö, jolla seurataan tuottajien 
salmonellavalvontaohjelman tutkimustodistusten tuloa pakkaamoon. 

- Munapakkaamon kaikilla munantuottajilta on saatu 
salmonellatutkimustodistukset ajallaan. 

- Munatuottajien salmonellanäytteet on otettu noudattaen kansallista 
salmonellavalvontaohjelmaa. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:  
- Munapakkaamossa on omavalvontasuunnitelmassa kuvaus siitä, miten 

munapakkaamo varmistaa, että pakkaamoon toimitetut kananmunat tulevat 
pitopaikasta, joka täyttää salmonellavalvontaohjelman vaatimukset. 

- Munapakkaamossa on järjestelmä/käytäntö, jolla seurataan tuottajien 
salmonellavalvontaohjelman tutkimustodistusten tuloa pakkaamoon. 

- Munapakkaamon kaikilta munantuottajilta ei ole saatu 
salmonellatutkimuksista todistuksia ajallaan, vaikka tuottajia on asiasta 
informoitu. Munapakkaamon on jälkikäteen pyydettävä tuottajilta erikseen 
todistukset salmonellanäytteenotosta.  

- Munantuottajien salmonellanäytteet on kuitenkin otettu noudattaen 
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kansallista salmonellavalvontaohjelmaa, vaikka tutkimustodistuksia ei ole 
toimitettu munapakkaamoon ajallaan.  

- Salmonellanäytteitä ei ole otettu täysin aikataulun mukaisesti, mutta 
tarvittava määrä näytteitä on kuitenkin otettu.   

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Munapakkaamon omavalvontasuunnitelmasta puuttuu kuvaus siitä, miten 

munapakkaamo varmistaa, että pakkaamoon toimitetut kananmunat tulevat 
pitopaikasta, joka täyttää salmonellavalvontaohjelman vaatimukset tai 
kuvaus on puutteellinen. Salmonellaohjelman toteutumista on kuitenkin 
seurattu ja tutkimustulokset on tarkastettavissa pakkaamossa.  

- Joiltakin munapakkaamon munantuottajista on ottamatta osa vaadituista 
salmonellanäytteistä eli he eivät ole noudattaneet täysin salmonella-
näytteenotossa kansallista salmonellavalvontaohjelmaa. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Munapakkaamossa ei ole järjestelmää/käytäntöä, jolla seurataan tuottajien 

salmonellavalvontaohjelman tutkimustulosten tuloa pakkaamoon.  
- Munapakkaamo ei ole reagoinut salmonellanäytteiden tutkimustulosten 

puuttumiseen.  
- Osa munapakkaamon munantuottajista ei lainkaan noudata kansallista 

salmonellavalvontaohjelman näytteenottovaatimuksia ja tästä huolimatta 
pakkaamo ottaa vastaan tuottajan kananmunia. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Laitosasetus  MMMa 795/2014 liite 3 luku 2 kohta 2.11 
- Alkutuotantoasetus MMMa 1368/2011 liite 2 luku 5 
- Salmonella-asetus MMMa 1037/2013  
- Eviran ohje 15312/2 Siipikarjan salmonellavalvonta  

 

Päivitykset versioon 2 
- Ohjeen otsikkoa on muutettu: ”salmonellatuloksia koskevat asiakirjat” on muutettu muotoon 

” salmonellatodistusten hallinta”. 
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15  Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 
 
15.3 Elintarvikkeiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat ja 

kuljetusolosuhteet 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa 

 Jos kuljetustoiminta on toisen yrityksen (esim. ilmoitettu elintarvikehuoneisto) vastuulla, 
kuljetustoiminnan valvonta kuuluu kuljetusyritystä valvovalle viranomaiselle. Tällöin 
kuljetuspalveluita ostavan laitoksen tulee kuitenkin varmistua, että kuljetusyritys on tehnyt 
elintarvikehuoneistoilmoituksen ja näin ollen kuuluu valvonnan piiriin. Lisäksi 
kuljetuspalveluita ostavalla laitoksella tulee olla omavalvonnassaan kuvaus kuljetusten 
järjestämisestä. 

 Kuljettajilla, jotka käsittelevät suojaamattomia helposti pilaantuvia pakkaamattomia 
elintarvikkeita (esimerkiksi ruhoja), on oltava Eviran mallin mukainen osaamistodistus. 
Tämä arvioidaan kohdassa 4.6. 

 Kuljetuslämpötilat arvioidaan kohdassa 15.4.  

 Lähetettävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnät arvioidaan kohdassa 13.1. 

 Loisriskin vuoksi jäädytyskäsittelyn vaativien kalastustuotteiden kaupalliset asiakirjat 
arvioidaan kohdassa 8.8. 

 Kaupallisten asiakirjojen jäljitettävyyteen liittyvät merkinnät arvioidaan kohdassa 16.1. 

 Naudanlihan kaupalliset asiakirjat arvioidaan kohdassa 16.2. 

 Dioksiinipoikkeuksen alaisten kalastustuotteiden kaupalliset asiakirjat arvioidaan kohdassa 
16.4. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Kaupalliset asiakirjat (voivat olla sähköisiä). Kaupallisesta asiakirjasta tarkastetaan mm. 
mahdollinen merkintä viranomaisen määräämästä erityisestä käsittelyvaatimuksesta 
(esimerkiksi ruhojen tai lihojen kuumennusvaatimus), mahdolliset tiedot ehdoista ja 
rajoituksista niille elintarvikkeille, joiden markkinoille saattamiseen liittyy erityisehtoja, 
raaka-ainemaidon ja -kerman lämpökäsittelystä kertova merkintä sekä asiakirjojen ja niitä 
vastaavien elintarvikkeiden yhdistettävyys. Lihan, jauhelihan ja raakalihavalmisteiden 
alkuperämaatietoa ei tarvitse olla kaupallisessa asiakirjassa, jos tieto on tuotteen 
pakkausmerkinnöissä. 

 Laitoksen käytännöt elintarvikkeiden lähettämisessä 

 Kuormatilan tai kuljetussäiliön, sekä kuljetusastioiden puhtaus ja eheys 

 Elintarvikkeiden riittävä suojaus ja pito erillään muista kuljetettavista tuotteista 

 Kansainvälissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa käytetään ATP-
sopimuksen mukaisesti luokiteltua kuljetuskalustoa. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Elintarvikkeiden lähettäminen ja kuljettaminen toteutetaan siten, että niiden 
turvallisuus ei heikkene. Esimerkiksi elintarvikkeet kuljetetaan suojattuina ja/tai 
riittävän erillään muista kuljetettavista tuotteista niin, ettei elintarvikkeiden 
saastumisvaaraa ole, elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat rakenteet ja 
pinnat soveltuvat käyttöön, ja kuormatilat, kuljetussäiliöt tai kuljetusastiat ovat 
riittävän puhtaita ja ehjiä. 
 
Kaupallisissa asiakirjoissa on lainsäädännön vaatimat tiedot, asiakirjoja 
säilytetään vaatimusten mukaisesti ja ne ovat viranomaisen helposti 
tarkastettavissa. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Kaupallisten asiakirjojen säilytyksessä tai tarkastettavuudessa on pieniä 

puutteita. 
- Elintarvikkeiden suojauksessa tai erillään pidossa on pieniä epäkohtia, 

mutta ne eivät heikennä elintarviketurvallisuutta. 
- Kuormatiloissa esiintyy pientä epäsiisteyttä, joka ei heikennä 

elintarviketurvallisuutta. 
 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Elintarvikkeet eivät ole riittävästi suojattuina tai riittävän erillään muista 
kuljetettavista tuotteista, jolloin on vaarana, että muista tuotteista siirtyy 
hajua tai makua elintarvikkeisiin. 

- Yhdessä elintarvikkeiden kanssa kuljetetaan elintarviketurvallisuutta 
heikentäviä tuotteita tai tavaroita. 

- Kuormatiloissa tai kuljetussäiliöissä on sellaista epäsiisteyttä, joka 
heikentää elintarviketurvallisuutta. 

- Kaupalliset asiakirjat eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia. 
- Kansainvälisissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa 

käytettävällä kuljetuskalustolla ei ole voimassa olevaa ATP-luokitusta. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Elintarvikkeet kuljetetaan selvästi riittämättömästi suojattuina tai kokonaan 
suojaamatta silloin kun suojaaminen on tarpeen, tai elintarvikkeet on 
sijoitettu muiden kuljetettavien tuotteiden joukkoon niin, että 
elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Yhdessä pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa kuljetetaan 
elintarviketurvallisuutta vaarantavia tuotteita tai tavaroita. 

- Kuormatilat tai kuljetussäiliöt ovat erittäin likaisia tai niissä on muita sellaisia 
vikoja, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden. 

- Kaupallisia asiakirjoja laitoksesta lähetetyistä elintarvikkeista ei säilytetä. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa 

käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus 48/1981 (ATP-sopimus) 
- Elintarvikelaki 23/2006  
- Laitosasetus MMMa 795/2014 

 
Päivitykset versioon 2: 

- Ohjeeseen on tarkennettu alkuperämaatiedon ilmoittamista kaupallisessa asiakirjassa. 
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15  Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 
 

15.4  Elintarvikkeiden kuljetusten lämpötilahallinta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Sovelletaan kuljetusolosuhteisiin silloin, kun tarkastus kohdistuu laitoksen järjestämään 
elintarvikkeiden kuljetukseen, jolloin kuljetusta koskeva omavalvontasuunnitelma sisältyy 
elintarvikkeiden luovuttajan tai vastaanottajan laatimaan ja toteuttamaan 
omavalvontasuunnitelmaan ja laitoksen hyväksymiseen. 

 Silloin kun kuljetustoiminta on toisen yrityksen (ilmoitettu elintarvikehuoneisto) vastuulla ja 
siltä osin kuin kuljetustoiminta ei sisälly laitoksen omavalvontasuunnitelmaan, 
kuljetusolosuhteet arvioidaan ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille tarkoitettujen 
arviointiohjeiden mukaan. Tällöin ei arvioida laitoksen toimintaa vaan kuljetusyrityksen 
toimintaa ja valvonta kuuluu kyseistä yritystä valvovalle viranomaiselle. Laitoksella tulee 
kuitenkin olla kuljetussopimus ja kuvaus kuljetustoiminnan järjestämisestä 
omavalvonnassaan sekä kaupalliset asiakirjat. 

 Ohjetta sovelletaan vain silloin, kun kuljetettavat tuotteet vaativat kylmä- tai 
kuumasäilytystä.  

 Pakastekuljetuksissa ja yli kaksi tuntia kestävissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 
kuljetuksissa on oltava tallentava lämpötilanseurantajärjestelmä.  

 Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei vaadita, kun elintarvikkeiden kuljetus kestää 
alle kaksi tuntia tai kun tuotteet kuljetetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. 
Tällöin omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten elintarvikkeiden lämpötilojen 
pysyminen sallituissa rajoissa varmistetaan. 

 Pakastekuljetuksissa ja ATP-sopimuksen mukaisissa kuljetuksissa on käytettävä komission 
pakasteasetuksen ja ATP-sopimuksen vaatimukset täyttäviä lämpötilan seuranta- ja 
tallennuslaitteita. 

 Lähetettävien ruhojen lämpötilavalvonta arvioidaan kohdassa 6.7. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Lämpötilojen hallinta elintarvikkeiden kuljetuksessa. 

 Lämpötilapoikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjanpito. 

 Lämpötilanseurantajärjestelmä 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 - Tuotekohtaiset lämpötilat hallitaan elintarvikkeiden kuljetuksessa. 
- Kuljetusten lämpötilapoikkeamat ovat lainsäädännön sallimissa rajoissa. 
- Kuljetuksessa on tallentava lämpötilanseurantajärjestelmä tai 

omavalvonnassa on esitetty keinot, joilla vaaditut lämpötilat hallitaan. 
- Mittalaitteiden mittaustarkkuus on tarkastettu säännöllisin väliajoin. 
- Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet on kirjattu. Korjaavat toimenpiteet ovat 

olleet riittävät ja oikeat. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, joissa  
- Omavalvonnan mukaisissa lämpötilamittauksissa on pieniä puutteita. 
- Poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä epäkohtia. 

Korjaavat toimenpiteet ovat kuitenkin olleet oikeat ja riittävät. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattava esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Kuljetuslämpötiloissa on usein sallittujen poikkeamien pieniä 
ylityksiä. 

- Pakastekuljetuksissa ja ATP-sopimuksen mukaisissa 
kuljetuksissa ei käytetä komission pakasteasetuksen ja ATP-
sopimuksen vaatimukset täyttäviä lämpötilan seuranta- ja 
tallennuslaitteita. 

- Lämpötilan seurantalaitteita ei ole kalibroitu säännöllisesti 
standardien tai mittalaitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

- Poikkeamia ei ole kirjattu, vaikka käy ilmi, että poikkeamia on 
esiintynyt tai korjaavat toimenpiteet poikkeamatapauksissa 
ovat olleet väärät tai riittämättömät tai niistä ei ole tietoa. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Kuljetuslämpötiloja ei hallita, eikä asioiden korjaamiseksi tehdä mitään. 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004  
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004  
- Pakasteasetus (EY) N:o 37/2005  
- Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää 

erityiskalustoa koskeva yleissopimus 48/1981 (ATP-sopimus) 
- Elintarvikelaki 23/2006  
- Laitosasetus MMMa 795/2014  
- Pakasteasetus MMMa 818/2012 
- Elintarvikehuoneistoasetus MMMMa 1367/2011  
- Eviran ohje 16015: Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 

 
Päivitykset versioon 3 

- Ohjeen otsikkoa on muutettu: ”kuljetuslämpötilojen hallinta” on muutettu muotoon ”kuljetusten 
lämpötilahallinta” 
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15  Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden toimitukset 
 
15.5 Sivutuotteiden lähettäminen, kaupalliset asiakirjat ja kuljetus-

olosuhteet 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Sivutuotteiden kuljetustoiminnan valvonta kuuluu laitoksen valvonnan piiriin ja arvioidaan 
tämän ohjeen mukaan silloin, kun kuljetustoiminta on laitoksen omaa toimintaa ja sisältyy 
laitoksen hyväksymiseen. Silloin laitos on vastuussa kuljetuksesta ja kuljetusta koskeva 
omavalvontasuunnitelma sisältyy laitoksen omavalvontasuunnitelmaan. 

 Jos sivutuotteiden kuljetus on ulkoistettu toiselle yritykselle (joka voi olla toinen laitos, 
ilmoitettu elintarvikehuoneisto tai muu kuljetusalan toimija), kuljetusolosuhteiden valvonta 
kuuluu kuljetusyritystä valvovalle viranomaiselle. Lähettävällä laitoksella tulee olla kuvaus 
kuljetustoiminnan järjestämisestä omavalvonnassaan. 

 Riippumatta siitä, järjestääkö laitos kuljetuksen itse vai onko kuljetus ulkoistettu, 
lähettävällä laitoksella tulee aina olla kirjanpito lähetettävistä sivutuotteista sekä kopiot 
lähetettävien sivutuotteiden kaupallisista asiakirjoista (kuljetusasiakirjoista). 

 Tässä kohdassa arvioidaan sivutuotteiden kuljetusta siltä osin, kuin se saattaa aiheuttaa 
riskiä elintarviketurvallisuudelle. Näin ollen esimerkiksi eri sivutuoteluokkien erottelua 
toisistaan kuljetuksessa ei arvioida.  

 Muu laitoksen elintarvikelain piiriin kuuluva sivutuotetoiminta arvioidaan kohdassa 5.7 
sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia. 

 Sivutuotelainsäädännön piiriin kuuluva toiminta arvioidaan kohdassa 5.8 sivutuotteiden 
tuotanto ja jäljitettävyys. Kohdan 5.8. mukaisten arviointien tulokset eivät näy Oiva-raportilla 
vaan ainoastaan tarkastuskertomuksessa. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Sivutuotelähetysten tunnistemerkinnät siltä osin kuin ne erottavat kuljetettavan materiaalin 
elintarvikkeista 

 Kaupalliset asiakirjat (kuljetusasiakirjat) siltä osin kuin ne erottavat kuljetettavan materiaalin 
elintarvikkeista 

 Kuljetusastioiden ja kaluston eheys  

 Sivutuotteiden erilläänpito elintarvikkeista kuljetuksen aikana 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Lähetettävät sivutuotteet (pakkaukset, säiliöt ja ajoneuvot) on 

tunnistemerkitty siten että merkinnöistä käy ilmi, että lähetettävä aines on 
eläimistä saatavaa sivutuotetta, eikä sekaantumisvaaraa elintarvikkeisiin 
ole. 

- Pakkaukset, kuljetussäiliöt ja kuormatilat ovat ehjiä. 
- Yhteiskuljetuksissa sivutuotteet kuljetetaan pakattuina ja riittävän erillään 

elintarvikkeista niin, ettei elintarvikkeiden saastumisvaaraa ole. 
- Sivutuotteiden kuljetusasiakirjan perusteella on selvää, että kuljetuksessa 

on sivutuotteita. 
 



 
Esittelijä Marjo Ruusunen 

Asia 
Sivu/sivut 

15.5 
2 / 2 

  Ohje / versio 10310 / 4 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 3.7.2017 

Elintarviketurvallisuus  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Sivutuotteiden kuljetusasiakirjoista ei aina ilmene, että kuljetuksessa on 

sivutuotteita, tai sivutuotteen kuljetusvälineestä tai -astiasta puuttuu 
satunnaisesti merkintä sivutuotekuljetuksesta. Kuljetettavat sivutuotteet ovat 
kuitenkin tällöinkin tunnistettavissa sivutuotteiksi kuljetusastioissa olevista 
merkinnöistä, eikä sekaantumisvaaraa elintarvikkeiden kanssa ole. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Sivutuotteille tarkoitetuissa kaupallisissa asiakirjoissa käytetään 
elintarvikkeille tarkoitettua tunnistusmerkkiä. 

- Kuljetusastiat tai -pakkaukset ovat rikkonaisia, mikä heikentää laitoksen ja 
kuljetusten hygieniaa. 

- Sivutuotteita kuljetetaan samanaikaisesti elintarvikkeiden kanssa, mutta 
erilläänpidosta ei ole huolehdittu riittävästi ja elintarviketurvallisuus 
heikentyy. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Kaikki tiedot, jotka kertovat lähetettävän tuotteen olevan elintarvikeketjusta 
poistettua sivutuotetta puuttuvat kaupallisista asiakirjoista tai 
kuljetusastioista/pakkauksista, ja sivutuotteiden ja elintarvikkeiden 
yhteiskuljetuksessa on vaara sivutuotteiden sekaantumisesta 
elintarvikkeiden kanssa. 

- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 
määräyksiä. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 artiklat 4, 21 - 23. 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 liite II, luku IV 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014, liite 3 
- Eviran ohje 16010: Sivutuotteiden käsittely ja valvonta elintarvikealan laitoksissa 
 

Päivitykset versioon 4: 
- Huomioitavaa –kohdan kolmatta kohtaa on tarkennettu.  
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15. Elintarvikkeiden toimitukset 
 

15.6 Kansainvälisten kuljetusten vaatimustenmukaisuus 
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa. 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta käytetään silloin, kun tarkastetaan ATP-luokiteltua eli ATP-sopimuksen piiriin kuuluvaa 
kuljetuskalustoa. Kansainvälinen ATP-sopimus on helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 
kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus. 
ATP-sopimuksen noudattamista valvotaan pääosin muun kuljetuksen valvonnan yhteydessä. Muut 
kuljetustoimintaan liittyvät asiat arvioidaan niiden omissa kohdissa. 

 ATP-kuljetuksia ovat käytännössä lähes kaikki pakastettujen elintarvikkeiden kansainväliset 
maakuljetukset. Myös suurin osa jäähdytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksista kuuluu sopimuksen 
piiriin.  

 ATP-sopimus koskee pääsääntöisesti maakuljetuksia, mutta myös alle 150 km merimatkat ilman 
jälleenkuormausta kuuluvat sopimuksen piiriin. Tämän lisäksi ATP-sopimuksen mukaista 
kuljetuskalustoa voidaan käyttää myös kansallisissa elintarvikekuljetuksissa. Tällöin noudatetaan 
kansallisia lämpötilavaatimuksia, ja lämpötilat arvioidaan eri kohdassa. 

 
ATP-sopimuksen mukaiset lämpötilavaatimukset:  

 Kuljetuksen aikana ja jäähdytyslaitteen höyrystimen sulatuksen aikana lyhytaikainen lämpötilan 
kohoaminen voi olla korkeintaan + 3 °C elintarvikkeen pinnassa. 

 Helposti pilaantuvat elintarvikkeet: kala sulavan jään lämpötilassa, jauheliha +2 °C, riista +4 °C, 
helposti pilaantuvat elintarvikkeet +6 °C tai asiakirjoissa ilmoitettu lämpötila, punainen liha +7 °C. 

 Pakastetut elintarvikkeet: jäätelö -20 °C, pakastettu kala, kalatuotteet, nilviäiset ja äyriäiset sekä 
kaikki muut pakastetut elintarvikkeet -18 °C. 

 Jäädytetyt elintarvikkeet: jäädytetty kala, kalatuotteet, nilviäiset ja äyriäiset -18 °C, jäädytetyt 
elintarvikkeet -12 °C sekä voi -10 °C. 

 Pakastekuljetuksissa tulee olla rekisteröivä lämpötilanseuranta. Lämpötilan rekisteröintilaitteen 
tulee ATP-sopimuksen mukaan täyttää EN 12830 vaatimukset. Tarvittaessa valvoja voi pyytää 
kuljetuksen aikaisia lämpötilatietoja toimijalta, jos on syytä epäillä, että elintarvikkeiden lämpötilat 
eivät ole olleet sallituissa rajoissa kuljetuksen aikana tai tietoja tarvitaan elintarvikkeiden 
turvallisuuden arvioimiseksi. Jos valvoja itse mittaa elintarvikkeiden lämpötiloja tarkastuksen 
aikana, mittaus on tehtävä ATP-sopimuksen liitteen 2 lisäyksen 2 mukaan. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Kuljetusvälineellä on sen rekisteröintimaan myöntämä ATP-todistus. 

ATP-todistus ja kuljetusvälineen tiedot vastaavat toisiaan. 

ATP-luokitus ja merkinnät ovat ajan tasalla. 

Kuljetusvälineen tyyppikilpi on luettavissa (yleensä etuseinässä korin ulkopuolella). 

Seinärakenteet ovat ehjät ja puhtaat. 

Tiivisteet ovat ehjät ja puhtaat.  

Omavalvontasuunnitelma on riittävä (ei tarvitse olla mukana ajoneuvossa).  

Lämpötilan rekisteröintilaite on olemassa pakastekuljetuksissa.  

Lämpötilat ovat ATP-sopimuksen mukaiset. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta 
eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Seinärakenteissa on hieman epäpuhtautta ja niissä on kulumisen merkkejä, mutta se 
ei vaaranna elintarviketurvallisuutta. 

Tiivisteissä on pientä epäpuhtautta ja/tai rikkoutumista, mutta se ei vaikuta 
kuormatilan lämpötilaan.  

Omavalvontasuunnitelma on muuten riittävä, mutta se pitää päivittää. 

Lämpötilan rekisteröintilaite on olemassa pakastekuljetuksissa.  

Lämpötilat ovat ATP-sopimuksen mukaiset, ja lämpötila on noussut tilapäisesti 
(jäähdytyslaitteen höyrystimen sulatuksen aikana) korkeintaan 3 astetta. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Kuljetusvälineellä on sen rekisteröintimaan myöntämä ATP-todistus, mutta ATP-
todistus ja kuljetusvälineen tiedot eivät vastaa toisiaan. 

ATP-luokitus ja merkinnät ovat vanhentuneet. 

Seinärakenteet ovat vaurioituneet (esim. reikä tai halkeama). 

Tiivisteet ovat vaurioituneet. 

Omavalvontasuunnitelma puuttuu. 

Lämpötilat poikkeavat:  

1) Pakasteiden lämpötila on korkeampi kuin -15 °C. 
2) Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lyhytaikainen lämpötilapoikkeama 

elintarvikkeen pinnassa on ATP-sopimuksen liitteessä 3 annetuista 
lämpötilavaatimuksista joko yli 3 astetta tai lämpötilapoikkeama on 
korkeintaan 3 astetta, eikä sitä voi tulkita lyhytaikaiseksi. 
 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 ATP-luokitellulta kuljetusvälineeltä puuttuu kuljetusvälineen rekisteröineen 
rekisteröintimaan myöntämä ATP-todistus. 

Kuljetusvälineen tyyppikilpi puuttuu (yleensä etuseinässä korin ulkopuolella). 

Seinärakenteet ovat niin vaurioituneet (esim. reikä tai halkeama), että tarkoitettua 
lämpötilaa ei saavuteta. 

Tiivisteet ovat vaurioituneet niin, että tarkoitettua lämpötilaa ei saavuteta. 

Lämpötilat poikkeavat ATP-sopimuksen mukaisista lämpötiloista yli 3 astetta. 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita 
- Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää 

erityiskalustoa koskeva yleissopimus (48/1981) 

- STM asetus (971/2006) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa 
kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta, muutettu 
MMM a 120/2010 

- Elintarvikelaki (23/2006) 11 § 

 

Päivitykset versioon 2: 

Huomioitavaa-osiota on muutettu. 

Kansalliset lämpötilavaatimukset on poistettu, koska asia arvioidaan eri kohdassa. 
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16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 
 
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys  
 
Huomioitavaa: 
 
Tämän kohdan tarkastamisen kohteena ovat kaikki elintarvikealan toimijat. 
Kuluttajia ei lasketa kuuluviksi jäljitettäviin asiakkaisiin.  
 
Elintarvikkeiden jäljitettävyys on osoitettava "yksi askel taaksepäin" ja "yksi askel eteenpäin" -
periaatteella. Toimijan tulee siis tietää, keneltä hän on hankkinut raaka-aineet ja kenelle hän on 
edelleen toimittanut tuotteet. Lisäksi tulee tietää hankkimis- ja toimittamisajankohdat. 
Elintarvikealan toimijalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan riittävällä tarkkuudella yhdistää 
tiedot saapuneista ja lähteneistä elintarvike-eristä toisiinsa. Päätös järjestelmän 
yksityiskohtaisuuden tasosta tulisi jättää elintarvikealan toimijalle elintarvikeyrityksen luonteen ja 
koon mukaan. 
 
Elintarvike-erällä tarkoitetaan joukkoa elintarvikkeen myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu 
(= "valmistuserä") tai pakattu käytännöllisesti katsoen samoissa olosuhteissa. Elintarvike-erän 
määrittää ja tunnuksen merkitsee elintarvikkeen tuottaja, valmistaja, pakkaaja tai Euroopan unionin 
alueelle sijoittunut ensimmäinen myyjä. Elintarvike-erä ei voi olla yhden päivän tuotantoa suurempi. 
Toimijan toimittama lähetys (toimituserä) voi sisältää useampia elintarvike-eriä. 
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät. 
 
Tarkastettavia asioita: 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita, yhteensä 1 - 3 kpl 
elintarvikkeita, eri elintarvikeryhmistä, kuitenkin toiminnan luonne ja laajuus huomioiden: 

 Toimija pystyy osoittamaan, mistä ja milloin elintarvikkeet ovat tulleet ja mihin ja milloin 
elintarvikkeet on toimitettu sekä pystyy riittävällä tarkkuudella ( = tarkastaja vakuuttuu 
riittävästä yhdistettävyydestä) yhdistämään tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä 
toisiinsa. 

 Kaupalliset asiakirjat (ensisijaisesti lähetysluettelot ja vastaavat kaupalliset tositteet) sekä 
yrityksen tietojärjestelmät. Tarvittaessa (lisäksi) rahtikirjat, saapuneet ja lähetetyt laskut 
ja/tai varastokirjanpito tai muu elintarvikkeen ja kaupallisen asiakirjan yhdistävä linkki. 
Sähköisestä asiakirjasta ei tarvitse olla paperitulostetta elintarvikkeen mukana. 

 Dokumenttien sekä hankittujen ja toimitettujen elintarvikkeiden yhdistettävyys toisiinsa. 

 Dokumenttien sekä elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen yhdistettävyys toisiinsa. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Toimija pystyy osoittamaan, mistä ja milloin elintarvike on tullut sekä mihin ja 
milloin elintarvike on toimitettu. 
 

Toimija tunnistaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka on toimittanut 
elintarvikkeen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa 
tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen. 
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Jäljitettävyys voidaan todentaa vertaamalla dokumentteja ja muita tietoja esim. 
elintarvikkeen yhteydessä oleviin merkintöihin tai tunnistetietoihin. 
 
Eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksiltä edellytettävät tiedot ovat 
asianmukaiset. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Toiminnassa tai asiakirjoissa on jäljitettävyyttä haittaavia yksittäisiä puutteita tai 
pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta elintarvikkeiden 
jäljitettävyysvaatimusten toteutumisesta. Yksittäisiä puutteita tai pieniä epäkohtia 
ovat esimerkiksi: 
- Toimijan lähettämien elintarvikkeiden lähetyslistoista puuttuu toimijan 

yhteystiedot, mutta toimittaja on kuitenkin luotettavasti tunnistettavissa muulla 
tavoin (esim. logo ja muut tiedot). 

- Eläinperäisen elintarvikkeen erän tai lähetyksen yksilöivä viite puuttuu 
lähetysasiakirjoista. Tietojen paikkansapitävyys on todennettavissa muita 
tietoja yhdistämällä ja vertaamalla. 

- Tietojärjestelmästä printatuista dokumenteista puuttuu esim. päiväykset eikä 
toimija ole kirjannut niitä erikseen. Tietojen paikkansapitävyys (ajankohtien ja 
muiden tarvittavien tietojen yhdistettävyys) on todennettavissa muita tietoja 
yhdistämällä ja vertaamalla. 

- Dokumenttien ja pakkausmerkintöjen yhdistettävyydessä on pieniä 
epäkohtia. 

- Yleisesti; pienet puutteet järjestelmällisyydessä tai yksittäinen 
epätäsmällisyys dokumenteissa tai varastokirjanpidossa, jotka eivät 
kuitenkaan estä varmistumasta, mistä ja milloin elintarvike on tullut ja/tai 
mihin ja milloin elintarvike on toimitettu. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Toimijalla on selviä, määräajassa korjattavia virheitä/puutteita jäljitettävyyden 
hallinnassa ja todentamisessa. Tällaisia virheitä/puutteita ovat esimerkiksi: 

 
- Toimijalla itsellään (tai esim. kirjanpitäjällä) ei ole hallussa elintarvikkeen 

kaupallisia asiakirjoja useammasta toimituserästä vaan toimija joutuu 
hankkimaan ne elintarvikkeen toimittajalta ja/tai vastaanottajalta. 

- Kolmen tai useamman toimituksen joitakin keskeisiä asiakirjoja puuttuu niin, 
että kysymys ei ole enää yksittäisestä vahingosta. Jäljitettävyyden hallinnasta  
ei voi vakuuttua. 

- Toimijan lähettämien eläinperäisten elintarvikkeiden tiedoista (useampi 
lähetys) puuttuu erän tai lähetyksen (tapauksen mukaan) yksilöivä viite tai 
oleellisessa määrin muita edellytettyjä tietoja (elintarvikkeen kuvaus, määrä 
jne). 

- Saapuneen elintarvikkeen asiakirjoissa on säännönmukaisesti 
tulkinnanvaraisia/epäselviä merkintöjä (toimittaja, elintarvikkeen nimi (tai 
laatu), määrä, toimituspäivämäärä) niin, että jäljitettävyydestä ei voi 
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vakuuttua. Toimija ei pysty todentamaan, että hän olisi vaatinut toimittajaa tai 
toimittajia korjaamaan asian. 

- Dokumenttien ja pakkausmerkintöjen yhdistettävyydessä on pikaista 
korjausta vaativia epäkohtia. 

- Yleisesti; tietoja puuttuu niin, että kysymys ei ole enää yksittäisestä 
vahingosta, ja siten jäljitettävyyden hallinnasta ei voi vakuuttua. Jos tietoja 
puuttuu saapuneiden elintarvikkeiden dokumenteista, toimijan tulisi pystyä 
osoittamaan, että hän on huomioinut asian ja reagoinut siihen (esim. 
kirjallinen reklamaatio toimittajalle).  
 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi 

  
Toimija ei pysty tunnistamaan elintarvike-eriä tai osoittamaan, mistä elintarvike on 
saapunut tai mikä elintarvike on kyseessä. Tällaisia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
- kaupalliset asiakirjat, dokumentoinnit ja elintarvikkeiden merkinnät puuttuvat 

niin, että elintarvikkeet eivät ole tunnistettavissa tai jäljitettävissä 
- saapuneiden elintarvike-erien toimittajia ja/tai luovutettujen elintarvike-erien 

vastaanottajia ei voida tunnistaa. 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista 

yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, art. 3 ja 18 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista 
erityisistä hygieniasäännöistä, art. 5,6 ja 7, LIITE II  I JAKSO 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista, art. 3 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille, art. 9  

- Elintarvikelaki 23/2006 9, 17 ja 18 § 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014 3, 4 ja 5 §, LIITE 1 

Luku 4, LIITE 3 Luku 1.3 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014 3 § 4 mom. 

ja 5 §. 
 
Päivitykset versioon 2:  
- Huomioitavaa kohtaan on lisätty: Elintarvike-erän ja lähetyksen kuvaus ja tarkennettu keitä toimijoita 

tarkastus koskee. 
- Tarkastettavaa kohtaan on lisätty: tarkastaja vakuuttuu riittävästä yhdistettävyydestä sekä dokumenttien 

sekä elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen yhdistettävyys toisiinsa. 
- "Hyvä"-kohtaan on lisätty: Dokumenttien ja pakkausmerkintöjen yhdistettävyydessä on pieniä epäkohtia. 
- "Korjattavaa"-kohtaan on lisätty: Dokumenttien ja pakkausmerkintöjen yhdistettävyydessä on pikaista 

korjausta vaativia epäkohtia. 
- Lainsäädäntö- kohtaan on lisätty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, art. 9 ja Elintarvikelain 23/2006 9 § 
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16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 
 

16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys  
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija 

 teurastaa nautoja tai leikkaa naudanlihaa 

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa elintarvikkeita 

 tuo tai välittää (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) elintarvikkeita 

 varastoi, myy tai vie maasta elintarvikkeita. 
 

Naudanlihan tulee olla jäljitettävissä laitosten ja toimijoiden välillä sekä kaikissa lihan käsittelyn ja 
tuotannon vaiheissa hyväksytyissä ja ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa. 
 
Naudanlihan merkintäsäädökset koskevat tuoretta jäähdytettyä ja pakastettua naudanlihaa, johon 
luetaan kuuluvaksi: 

 ruhot ja ruhoneljännekset 

 leikattu naudanliha 

 jauhettu naudanliha 

 pallealiha 

 kaulaliha, jos siitä tehdään jauhelihaa. 
 

Naudanlihan merkintäsäädösten ulkopuolelle jäävät mm: ruhosta ennen punnitusta poistettu rasva, 
pään liha, elimet ja kieli. 
 

Naudanlihan merkintäsäädökset eivät koske raakalihavalmisteita ja lihavalmisteita. Niiden raaka-
aineeksi tarkoitetun leikatun tai jauhetun naudanlihan tulee kuitenkin olla jäljitettävissä. 
 

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.4 Lihan erityislainsäädännön edellyttämät 
pakkausmerkinnät. 
 

Tarkastettavia asioita: 
 

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita, esimerkiksi 1 - 3 eri 
erää/raaka-ainetta/tuotetta, toiminnan luonne ja laajuus huomioiden: 

 Pakollinen naudanlihan merkintäjärjestelmä ja sitä koskeva kirjanpito. Seuraavien asioi-
den arvioiminen - käytännön toteutuminen ja  kuvaus omavalvontasuunnitelmassa: 

- kuvaus naudanlihan kulusta ja siitä, miten eri naudanlihaerät pidetään erillään sekä tähän 
liittyvistä työvaiheista; 

- kuvaus naudanlihan jäljittämisestä ja merkitsemisestä; 
- selostus erätunnuksen määrittelystä ja naudanlihan merkitsemiseen käytetyistä merkinnöis-

tä; 
- kirjanpito vastaanotetusta sekä lähetetystä ja/tai myydystä naudanlihasta sisältäen sen mää-

rän ja merkinnät; 
- teurastamon ja pienteurastamon osalta kirjanpito teurastettavaksi tuoduista naudoista; 
- suunnitelma virheellisesti merkittyjen tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta sekä siihen 

liittyvä tiedotussuunnitelma; 
- suunnitelma henkilökunnan perehdyttämisestä merkintäjärjestelmään; sekä 
- merkintäjärjestelmästä vastaavan henkilön nimi. 

 Jäljitettävyyden dokumentit (eli kaupalliset asiakirjat kuten lähetysluettelot ym. vastaavat 
sekä yrityksen tietojärjestelmät). 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Naudanliha on käsittelyn, tuotannon tai valmistuksen kaikissa vaiheissa, eräkoh-
taisesti, jäljitettävissä niihin toimijoihin, jotka ovat sen toimittaneet ja niihin toimi-
joihin, joille se on toimitettu. Naudanliha on asianmukaisesti merkitty ja se on erä-
kohtaisesti jäljitettävissä niihin eriin, joista se on peräisin. Toimijalla on kirjanpito 
vastaanotetusta sekä lähetetystä ja/tai myydystä naudanlihasta sisältäen sen 
määrän ja merkinnät. Erätunnus on asianmukaisesti käytössä. Omavalvonta-
suunnitelmassa on pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän kirjallinen kuvaus 
kaikkine edellytettyine kohtineen. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvalli-
suutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Naudanliha on jäljitettävissä niihin toimijoihin, jotka ovat sen toimittaneet ja niihin 
toimijoihin, joille se on toimitettu. Naudanliha on jäljitettävissä niihin eriin, joista se 
on peräisin. Merkitsemisessä, dokumenteissa, kirjanpidossa, erätunnuksissa tai 
sisäisessä jäljitettävyydessä on pieniä jäljitettävyyttä haittaavia epäkohtia. Oma-
valvontasuunnitelmassa on pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän kirjalli-
nen kuvaus, mutta se ei ole ajantasainen tai siitä puuttuu jokin oleellinen edellytet-
ty kohta (joka kuitenkin toteutuu käytännön toiminnassa). Tällaisia ovat esimerkik-
si: 
- Vaadittavat merkinnät useammassa ruhossa tai neljänneksessä tai palleali-

hassa ovat epäselviä, mutta kuitenkin kokonaisuutena tulkittavissa (hyväksy-
tyt elintarvikehuoneistot). 

- Jäljitettävyyden dokumentit ovat osittain epäselviä tai puutteellisia, mutta tie-
tojen paikkansapitävyys on todennettavissa muita tietoja yhdistämällä ja ver-
taamalla. 

- Naudanlihaerien erilläänpito (sisäinen jäljitettävyys) ei täysin vastaa merkintä-
järjestelmän vaatimuksia. 

- Sähköisessä tietojärjestelmässä olevien erätietojen yhdistettävyys tuotteisiin 
on tulkinnanvaraista. Kirjanpidon ja tietojen paikkansapitävyys (määrien, 
ajankohtien ja muiden tarvittavien tietojen yhdistettävyys) on todennettavissa 
muita tietoja yhdistämällä ja vertaamalla. 

- Erätunnisteen käyttö tai yhdistettävyys tuotteisiin ei ole systemaattista tai se 
on osin liian tulkinnanvaraista. 

- Omavalvontasuunnitelmassa oleva kuvaus naudanlihan jäljittämisestä ja 
merkitsemisestä ei ole täysin ajantasainen tai jokin edellytetty kohta puuttuu. 

- Yleisesti; pienet puutteet toiminnan järjestelmällisyydessä tai yksittäinen epä-
täsmällisyys kaupallisissa asiakirjoissa tai kirjanpidossa, jotka eivät kuiten-
kaan estä varmistumasta merkintäjärjestelmän toimivuudesta ja jäljitettävyy-
den todennettavuudesta. 

  



 
  Esittelijä Jussi Peusa 

Asia 
Sivu/sivut 

16.2 
3 / 4 

  Ohje / versio 10250 / 2 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 11.1.2016 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö ja Tuoteturvallisuusyksikkö 

Oiva-arviointiohje ilmoitetuille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Naudanlihan jäljitettävyydessä niihin toimijoihin, jotka ovat sen toimittaneet ja nii-
hin toimijoihin, joille se on toimitettu on useampia puutteita. Naudanliha ei ole kai-
kilta osin riittävällä varmuudella jäljitettävissä niihin eriin, joista se on peräisin. 
Naudanlihan eräkohtainen jäljitettävyys ei ole hallinnassa merkitsemisessä, erä-
numeroinnissa, kirjanpidossa tai kaupallisissa asiakirjoissa olevien merkittävien 
puutteiden vuoksi. Omavalvontasuunnitelmassa on pakollisen naudanlihan mer-
kintäjärjestelmän kirjallinen kuvaus, mutta se ei ole keskeisiltä osin ajantasainen 
tai siitä puuttuu useita edellytettyjä kohtia tai kirjallinen kuvaus puuttuu kokonaan. 
Tällaisia virheitä/puutteita ovat esimerkiksi: 
- Useamman toimijan toimittaman naudanlihaerän lähetystiedot ovat puutteelli-

set. 
- Toimituserien laskut ja erätunnukset ovat olemassa ja yhdistettävissä eriin, 

mutta kaupalliset lähetysasiakirjat (mitä, milloin, minne) puuttuvat. 
- Vaadittavia merkintöjä puuttuu merkittävästä osasta ruhoja tai neljänneksiä 

tai pallealihoja tai merkinnät ovat kokonaisuutena niin epäselviä, että ne eivät 
ole tulkittavissa (hyväksytyt elintarvikehuoneistot). 

- Sähköisessä tietojärjestelmässä olevien erätietojen yhdistettävyys tuotteisiin 
on hyvin epävarmaa. Tietojen paikkansapitävyys (ajankohtien ja muiden tar-
vittavien tietojen yhdistettävyys) ei ole todennettavissa muita tietoja yhdistä-
mällä ja vertaamalla riittävällä varmuudella. 

- Erätunnisteen käyttöön ja yhdistettävyyteen tuotteisiin ei ole järjestelmää tai 
sitä ei käytetä. 

- Omavalvontasuunnitelmassa oleva kuvaus naudanlihan jäljittämisestä ja 
merkitsemisestä ei ole juuri miltään osin ajantasainen tai useita edellytettyjä 
kohtia puuttuu tai kirjallinen kuvaus puuttuu kokonaan. 

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi 

  
Naudanliha ei ole jäljitettävissä ja/tai kaikki naudanlihan merkinnät puuttuvat. Täl-
laisia puutteita ovat esimerkiksi: 
- Naudanliha ei ole tunnistettavissa (onko se edes naudanlihaa) tai jäljitettävis-

sä millään lailla. 
- Toimija ei pysty tunnistamaan tai osoittamaan, mistä naudanliha on saapunut 

tai minne se on toimitettu. 
- Lihan erätunnisteen ja kyseisen eläimen tai kyseisten eläinten välinen yhteys 

puuttuu täysin. Mitään dokumentteja, merkintöjä ja kirjanpitoa ei ole. 
- Toimijan kirjanpito vastaanotetusta sekä lähetetystä ja/tai myydystä naudan-

lihasta sisältäen sen määrän ja merkinnät on täysin paikkansapitämätön ja 
antaa perustellun syyn epäillä tietoista vilppiä. 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröinti-

järjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemises-
tä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta, art. 3 ja art. 12-15 

- Komission asetus (EY) N:o 1825/2000 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden 
merkinnän osalta, art. 1-5 

- Komission asetus (EY) N:o 275/2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1760/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden 
merkinnän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1825/2000 muuttamisesta 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista, art. 3 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista 
erityisistä hygieniasäännöistä, art. 5, 6 ja 7, LIITE II  I JAKSO 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista ylei-
sistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, art. 18  

- Elintarvikelaki 23/2006, 17 ja 18 § 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 1391/2006 nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 434/2008 naudanlihan merkitsemisestä, 1 - 3 § 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014  3, 4 ja 5 §, LIITE 1 

Luku 4, LIITE 3 Luku 1.3 
- Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys 

 
 

Päivitykset versioon 2:  
- Lisätty: mitä naudanlihaa naudanlihan pakollinen merkintäjärjestelmä koskee. 
- Päivitetty: ohjeen 13.4 nimi. 

- Lisätty arvioitavaksi asiaksi: pakollisen naudanlihan merkintäjärjestelmän kuvaus omavalvontasuunni-
telmassa. 
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16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 
 

16.3 Merestä saadun kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys  
 
Toistaiseksi arviointitulos ei näy julkaistavalla asiakirjalla eli Oiva-raportilla. Tämän kohdan 
valvonta ei ole elintarviketurvallisuusvalvontaa. Kunnallinen elintarvikevalvonta raportoi epäillyt 
rikkomukset ja havaitut rikkomukset Maaseutuvirastoon (ks. Laki 1188/2014 35 § ja 
Valtioneuvoston asetus 1442/2014). 
 

Huomioitavaa: 
 

Tämän kohdan valvonta on EU:n yhteisen kalastuspolitiikkalainsäädännön edellyttämää valvontaa. 
Huomioitavaa on siten, että terminologia - esim. "erä" poikkeaa elintarvikelainsäädännön 
terminologiasta. Kalastuspolitiikkalainsäädännössä "erä" ei tarkoita valmistuserää. 
 

"Erällä" tarkoitetaan tiettyyn lajiin kuuluvien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrää, jolla on 
samanlainen tarjontamuoto ja joka on peräisin samalta asianomaiselta maantieteelliseltä alueelta 
ja samalta kalastusalukselta tai kalastusalusten ryhmästä tai samasta vesiviljelyn 
tuotantoyksiköstä. "Erä" dokumentoidaan, kun se punnitaan  (= kalastussaaliin punnitseminen 
saaliin purkamisen jälkeen). Tästä termistä "erä" käytetään selvyyden vuoksi tässä ohjeessa 
jatkossa termiä "ensierä". 
 
Edellä mainittujen merestä peräisin olevien kalastus-/vesiviljelytuote-erien on oltava jäljitettävissä 
ketjun jokaisen toimijan osalta suoraan kalaerän pyyntiin/nostoon kaikista tuotanto-, jalostus- ja 
jakeluvaiheissa aina vähittäismyyntiin saakka. 
 
Ensi-erää koskevien tietojen on oltava saatavilla niin, että viranomainen voi tutustua niihin milloin 
tahansa. "Milloin tahansa" = tarkastuskäynnin aikana. 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija käsittelee EU-maissa merestä pyydettyjä tai meressä 
viljeltyjä kalastus- ja vesiviljelytuotteita. 
 

Tämän kohdan jäljitettävyysvaatimukset koskevat ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja 
kalastus- ja vesiviljelytuotteita. 
 

Tämän kohdan jäljitettävyysvaatimukset eivät koske seuraavia tuoteryhmiä: 
 elävät, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt nilviäiset 

 elävät, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt äyriäiset 

 kalavalmisteet ja -säilykkeet 

 kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet 

 Euroopan unioniin kolmansista maista tuodut kalastus- ja vesiviljelytuotteet  

 makeasta vedestä pyydetyt tai makeassa vedessä viljellyt kalastus- ja vesiviljelytuotteet. 
 

Tämän kohdan jäljitettävyysvaatimukset koskevat seuraavia tuoteryhmiä: 
 eläviä kaloja, tuoreita kaloja, jäähdytettyä kalaa, jäädytettyä kalaa 

 jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kalafileitä tai muuta kalanlihaa 

 jäähdytettyä tai jäädytettyä mursketta tai jauhetta 

 kuivattuja, suolattuja, savustettuja ja hiillostettuja kaloja 

 mätiä 

 pellettejä. 
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Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.5 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät sekä kohta 16.4 Dioksiinipoikkeuksen alaisen 
kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys.  
 
Tarkastettavia asioita: 
Vaatimusten toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita, esimerkiksi 1-3 eri tuotanto- 
ja/tai toimituserää / raaka-ainetta / tuotetta, toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. 

 Toimijoiden jäljitettävyys: Toimija pystyy yksilöimään (eli tunnistamaan) kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden välittömät toimittajat ja ostajat (poislukien lopulliset kuluttajat). 

 

 Ensierän tiedot: 

 Ensierään tulee liittää eräkohtainen koodi ja ensierää koskevat tiedot. 
o Tiedot tulee liittää eriin koodin, viivakoodin tai elektronisen sirun kaltaisen 

tunnistamisvälineen avulla taikka käyttäen merkintäjärjestelmää. 
o "Liittää" tarkoittaa, että tiedot voivat olla esim. kaupallisessa asiakirjassa. Kaupallinen 

asiakirja ja ensierä tulee olla liitettävissä toisiinsa yksilöivän koodin avulla. 

 Tuotanto- tai toimituserään sisältyvien ensierän tietojen tulee seurata jokaista tuotanto- tai 
toimituserää koko toimijaketjun ajan. 

 Mikäli eriä yhdistellään, tulee ensierien tietojen edelleen seurata uutta muodostettua 
tuotanto- tai toimituserää. 

 Mikäli ensierä jaetaan osiin, tulee ensierän tietojen edelleen seurata uusia muodostettuja 
tuotanto- tai toimituseriä. Jokaista tuotanto- tai toimituserää kohti, läpi koko ketjun, tulee 
siten olla osoitettavissa seuraavat siihen sisältyvien ensierien tiedot: 

 tunnistenumero 
 kalastusaluksen ulkoinen tunnistenumero ja nimi tai vesiviljelytuotantoyksikön 

nimi 
 kunkin lajin kolmikirjaiminen FAO:n koodi 
 saaliiden pyyntipäivät tai tuotantopäivä 
 kunkin lajin määrät nettopainoina ilmaistuna kilogrammoina tai tapauksen 

mukaan kappalemäärä 
 toimittajan nimi ja osoite. 

 Ensierää koskevien tietojen on oltava saatavilla niin, että viranomainen voi tutustua niihin 
milloin tahansa. 

 Kaupallinen asiakirja voi olla paperi tai sähköisessä muodossa. 
 

 Sisäinen jäljitettävyys. Mikäli toimija yhdistää ensieriä tai jakaa ensierän osiin, on uusi 
erämuodostus dokumentoitava ja dokumentit tulee säilyttää järjestelmällisesti. 
o Ketjun toimijakohtaisia yhdistämis- tai jakamisvaiheita ja niiden tietoja ei edellytetä 

ketjussa mukana kuljetettavaksi tiedoksi. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 - Toimija pystyy yksilöimään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden välittömät 
toimittajat ja ostajat (poislukien lopulliset kuluttajat). 

- Ensi-eriä koskevat tiedot ovat saatavilla niin, että toimivaltainen viranomainen 
voi tutustua niihin milloin tahansa. 

- Erissä on koodi- tai vastaava merkintä. 
- Edellytetyt ensi-erän tiedot on liitetty erään. 
- Sisäinen jäljitettävyys toimii (mahdolliset yhdistämiset ja jakamiset 

dokumentoitu). 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Toimija pystyy yksilöimään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden välittömät toimittajat ja 
ostajat (poislukien lopulliset kuluttajat). Ensi-eriä koskevien tietojen hallinnassa tai 
sisäisessä jäljitettävyydessä on pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan estä 
vakuuttumasta tietojen paikkansapitävyydestä. Yksittäisiä puutteita tai pieniä 
epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
- Toimijalla on itsellään ensi-erätiedot, mutta tiedot eivät kuitenkaan ole 

saatavilla tarkastuskäynnin aikana vaan toimija säilyttää niitä tavalla tai 
paikassa, josta ne eivät ole viranomaisen tutustuttavissa milloin tahansa. 
Toimija pystyy korjaamaan säilytystavan käytännössä saman päivän 
kuluessa. 

- Koodin tai vastaavan tai merkintäjärjestelmän käyttö ei ole täysin 
systemaattista. 

- Sisäisen jäljitettävyyden dokumentoinnissa on yksittäisiä puutteita. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Toimijalla on selviä, määräajassa korjattavia virheitä/puutteita toimittaja- ja/tai 
ostajatiedoissa, ensi-eriä koskevissa tiedoissa tai sisäisessä jäljitettävyydessä. 
Tällaisia virheitä/puutteita ovat esimerkiksi: 

 
- Välittömien toimittajien tai ostajien yksilöinnissä on selviä puutteita. 
- Toimijalla ei ole itsellään ensi-eriä koskevia tietoja hallussaan. Hän saa ne 

kuitenkin hankittua jälkikäteen tuotteiden toimittajilta.  
- Ensi-eriä koskevia tietoja puuttuu tarkastushetkellä eikä toimija pystyy 

lainkaan toimittamaan sitä. 
- Eräkohtaisen tunnistenumeron tai koodin tai merkintäjärjestelmän käyttö on 

sekavaa tai puutteellista niin, että ensi-erää koskevien tietojen yhdistäminen 
valmistus- ja/tai toimituserään on epävarmaa. 

- Ensi-eriä koskevat tiedot on yhdistettävissä muodostettuihin eriin, mutta 
tunnistenumeroa tai koodia tai merkintäjärjestelmää ei ole lainkaan käytössä. 

- Sisäisen jäljitettävyyden dokumentoinnissa on merkittäviä puutteita. 
 

-> Kunnallinen elintarvikevalvonta raportoi epäillyt rikkomukset ja havaitut rikkomukset 
Maaseutuvirastoon (ks. Laki 1188/2014 35 § ja Valtioneuvoston asetus 1442/2014).  
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi 

  
Tällaisia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
- Toimija ei pysty yksilöimään kalastus- ja vesiviljelytuotteiden välittömiä 

toimittajia tai ostajia. 
- Ensi-eriä koskevat tiedot puuttuvat merkittävältä osin eikä toimija pystyy 

toimittamaan niitä. 
- Toimija ei kiinnitä erään koodia tai vastaavaa eikä merkintäjärjestelmää ole 

käytössä. 
- Toimija jakaa tai yhdistää ensi-eriä systemaattisesti, mutta sisäistä 

jäljitettävyysjärjestelmää ei ole. 
 
-> Kunnallinen elintarvikevalvonta raportoi epäillyt rikkomukset ja havaitut rikkomukset 
Maaseutuvirastoon (ks. Laki 1188/2014 35 § ja Valtioneuvoston asetus 1442/2014). 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on 

varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, 
(EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 
2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, 
(EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, 
(EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta, art. 4 momentit 2, 19, 20 ja 22, art. 57 
ja 58 

- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä, art. 66 ja 67 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 
1184/2006 ja EY N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta, art. 5 

- Elintarvikelaki 23/2006  3 § 20 mom., 6 § 4 mom., 17 ja 34  § 
- 1188/2014 Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 1, 2, 4, 7, 

11, 12, 17, 35, 49  20 ja 22 mom., 50 ja 53 § 
- 1442/2014 Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä rikkomuksia ja 

epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista 
- Maa- ja metsätalousministeriön tiedote "Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 

jäljitettävyysvaatimukset" https://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-
kiintioseuranta/jaljitettavyys 

- Maa- ja metsätalousministeriön tiedote "Tunnistenumeron avulla parannetaan kalaerien 
jäljitettävyyttä" https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-
kalaerien-jaljitettavyytta 

 
  

https://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/jaljitettavyys/
https://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/jaljitettavyys/
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta
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Päivitykset versioon 2:  

 
- Lisätty: Tämän kohdan valvonta ei ole elintarviketurvallisuusvalvontaa. Kunnallinen 

elintarvikevalvonta raportoi epäillyt rikkomukset tai havaitut rikkomukset Maaseutuvirastoon 
(ks. Laki 1188/2014 35 § ja Valtioneuvoston asetus 1442/2014). 

- Lisätty: Tämän kohdan valvonta on EU:n yhteisen kalastuspolitiikkalainsäädännön 
edellyttämää valvontaa. Huomioitavaa on siten, että terminologia - esim. "erä" poikkeaa 
elintarvikelainsäädännön terminologiasta. Kalastuspolitiikkalainsäädännössä "erä" ei tarkoita 
valmistuserää. 

- Päivitetty kalastuspolitiikan mukaisen "erän" terminologian kuvausta ja koska "erä" 
dokumentoidaan. 

- Päivitetty: Edellä mainittujen merestä peräisin olevien kalastus-/vesiviljelytuote-erien on oltava 
jäljitettävissä ketjun jokaisen toimijan osalta suoraan kalaerän pyyntiin/nostoon kaikista 
tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa aina vähittäismyyntiin saakka. 

- Lisätty: Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija käsittelee EU-maissa merestä pyydettyjä tai 
meressä viljeltyjä kalastus- ja vesiviljelytuotteita. 

- Päivitetty suositeltavaksi tarkastettavan samalla kohta 13.5 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 
erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät. 

- Päivitetty kohdan Tarkastettavia asioita / Ensierän tiedot sisältöä. 
- Lisätty "Toiminta on vaatimusten mukaista" -kohtaan. Edellytetyt ensi-erän tiedot on liitetty 

erään. 
- Päivitetty Elintarvikelaki 23/2006  3 § 20 mom., 6 § 4 mom., 17 ja 34  § 
- Lisätty: 1188/2014 Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 1, 

2, 4, 7, 11, 12, 17, 35, 49  20 ja 22 mom., 50 ja 53 § 
- Lisätty: 1442/2014 Valtioneuvoston asetus Maaseutuvirastolle annettavista epäiltyjä 

rikkomuksia ja epäiltyjä vakavia rikkomuksia koskevista ilmoituksista 
- Lisätty: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote "Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 

jäljitettävyysvaatimukset" https://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-
kiintioseuranta/jaljitettavyys 

- Lisätty: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote "Tunnistenumeron avulla parannetaan 
kalaerien jäljitettävyyttä" https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-
parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta 

- Lisätty "Korjattavaa"- ja "Huono"-kohtien loppuun: -> Kunnallinen elintarvikevalvonta raportoi 
epäillyt rikkomukset ja havaitut rikkomukset Maaseutuvirastoon (ks. Laki 1188/2014 35 § ja 
Valtioneuvoston asetus 1442/2014). 

 

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tunnistenumeron-avulla-parannetaan-kalaerien-jaljitettavyytta


 
Esittelijä Jussi Peusa 

Asia 
Sivu/sivut 

16.4 
1 / 5 

  Ohje / versio 10251 / 2 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 11.1.2016 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö ja Tuoteturvallisuusyksikkö 

Oiva-arviointiohje ilmoitetuille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 
 

16.4 Dioksiinipoikkeuksen alaisen kalan ja kalastustuotteiden 
 jäljitettävyys  
 
Huomioitavaa: 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija 

- tuo, varastoi, välittää, pakkaa, myy tai vie maasta dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa tai 
kalastustuotteita 

- valmistaa tai valmistuttaa kalastustuotteita dioksiinipoikkeuksen alaisesta kalasta. 
 
Poikkeus koskee Itämeren alueelta luonnosta pyydettyä lohta (Salmo salar), yli 17 cm:n mittaista 
tai lajittelematonta silakkaa (Clupea harengus), nieriää (Salvelinus spp.), jokinahkiaista 
(Lampetra fluviatilis) ja taimenta (Salmo trutta) sekä niistä saatavia tuotteita. 
 
Dioksiinipoikkeuksen alaisia kaloja tai niistä saatuja tuotteita ei saa toimittaa ilman eräkohtaista 
analyysitodistusta muihin jäsenvaltioihin kuin Suomeen ja Ruotsiin. Lohta tai siitä saatuja tuotteita 
saa toimittaa myös Latviaan. Toimittamisen rajoitukset koskevat kaikkia toimijoita.  
 
Jos toimija toimittaa dioksiinipoikkeuksen alaisia kaloja tai niistä saatuja tuotteita muihin maihin 
kuin Suomeen tai Ruotsiin (lohi Latvia), tulee toimijalla olla esittää toimituseristä eräkohtainen 
analyysitodistus, joka todistaa, että dioksiinin ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden raja-arvot 
eivät ylity (ks "erän" määritelmä tässä tapauksessa Komisson asetus (EU) N:o 589/2014). Jos 
toimija ei toimita dioksiinipoikkeuksen alaisia kaloja tai niistä saatuja tuotteita muihin maihin kuin 
Suomeen tai Ruotsiin (lohi Latvia), ei analyysitodistusta tarvita. 
 
Dioksiinipoikkeusluvan alaisten kalastustuotteiden mukana seuraavaan asiakirjaan on 
alkutuotantopaikassa ja hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa liitettävä merkintä toimittamisen 
rajoituksesta.  
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys.  
 
Tarkastettavia asioita: 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita: 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee dioksiinipoikkeuslupasäännösten vaatimukset.  

 Toimintaa arvioidaan tarkastamalla esimerkiksi 1 - 3 eri erää/raaka-ainetta/tuotetta, 
toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. Esim. pienessä, ainoastaan perkaavassa ja 
fileoivassa laitoksessa on mahdollisuus ehtiä tarkastamaan useampia eriä kuin suuressa, 
myös jalosteita valmistavassa laitoksessa. 

 
1. Hyväksytyt huoneistot, joissa käsitellään dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa ja/tai 
kalastustuotteita: 
- Kaupallisissa asiakirjoissa on vaadittava merkintä toimittamisen rajoituksista. 
- Toimittamisen rajoitusten noudattaminen. 
- Analyysitodistus, jos dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa ja/tai kalastustuotteita on toimitettu 

poikkeuksen saaneiden maiden ulkopuolelle. 
- Dioksiinipoikkeuksen alaisten kalojen erillään pito muista kaloista 

o esim. merilohierät ja kirjolohierät eivät saa sekoittua keskenään 
o selkeä, systemaattinen merkitsemisen ja jäljittämisen hallinta 

osoitettavissa varastoinnin ja tuotannon aikana. 
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2. Ilmoitetut huoneistot, jotka ottavat vastaan dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa ja 
välittävät/myyvät sitä muille toimijoille ja/tai (mahdollisesti) valmistavat siitä tuotteita: 
- Toimittamisen rajoitusten noudattaminen. 
- Edelleen välittävät kaupallisissa asiakirjoissa vaadittavan merkinnän toimittamisen rajoituksista 

vastaanottavalle toimijalle. 
- Kaupallisten asiakirjojen hallinta 
- Erillistä dioksiinipoikkeuksen hallintaa osoittavaa asiakirjojen varastointia tai muuta kirjanpitoa 

ei edellytetä, mutta toimijan tulee pystyä osoittamaan kaupallisista asiakirjoista, jos 
dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa on vastaanotettu ja jos sitä on edelleen toimitettu. 

- Dioksiinipoikkeuksen alaisten kalojen erillään pito muista kaloista 
o esim. merilohierät ja kirjolohierät eivät saa sekoittua keskenään 
o selkeä, systemaattinen erillään pidon ja jäljittämisen hallinta osoitettavissa 

varastoinnin ja mahdollisen toimittamisen aikana 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 1. Hyväksytyt huoneistot: 

 Kaupallisissa asiakirjoissa on vaadittava merkintä toimittamisen rajoituksista. 

 Toimittamisen rajoitusta noudatetaan. 

 Jos dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa tai kalastustuotteita on toimitettu 
poikkeuksen saaneiden maiden ulkopuolelle, toimituseräkohtaisesti on esittää 
analyysitodistus, joka osoittaa, että dioksiinipitoisuuden raja-arvo ei ylity. 

 Dioksiinipoikkeuksen alaiset kalat eivät pääse sekoittumaan muihin kaloihin 
missään vaiheessa ilman, että yhdistäminen dokumentoidaan. 

 
2. Ilmoitetut huoneistot: 

 Toimittamisen rajoitusten noudattaminen. 

 Toimittavat edelleen kaupallisissa asiakirjoissa vaadittavan merkinnän 
toimittamisen rajoituksista. 

 Pystyy osoittamaan kaupallisista asiakirjoista, jos dioksiinipoikkeuksen alaista 
kalaa on vastaanotettu ja jos sitä on edelleen toimitettu. 

 Dioksiinipoikkeuksen alaiset kalat eivät pääse sekoittumaan muihin kaloihin 
missään vaiheessa ilman, että yhdistäminen dokumentoidaan. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

  
Toimijan toiminta on pääosin yllämainittujen vaatimusten mukaista. Pieniä 
epäkohtia ovat esimerkiksi: 
 
1. Hyväksytyt huoneistot: 

 Toimittamisen rajoitus -merkintä on satunnaista poikkeusta (inhimillinen 
vahinko) lukuun ottamatta ollut toimituserän asiakirjassa. Toimija pystyy 
poikkeustapauksen osalta kuitenkin osoittamaan kaupallisten asiakirjojen 
perusteella, että tuotteet on toimitettu Suomeen tai Ruotsiin (lohi Latvia) eikä 
vastaanottaja ole toimittanut niitä edelleen kaupalliselle toimijalle. 
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 Toimijan prosesseissa on pieniä epätäsmällisyyksiä dioksiinipoikkeuksen 
alaisten kalojen erillään pidossa niin, että erillään pidon hallintaa on syytä 
parantaa.  

 
2. Ilmoitetut huoneistot: 

 Esim. pieni toimija, joka on käsitellyt hyvin satunnaisesti dioksiinipoikkeuksen 
alaista kalaa, ja ei ole hallinnut kaikkia dioksiinipoikkeuslupasäännösten 
vaatimuksia. Toimija pystyy kuitenkin dokumenttien avulla osoittamaan, että 
tuotteet on toimitettu Suomeen tai Ruotsiin (lohi Latvia) eikä vastaanottaja ole 
toimittanut niitä edelleen kaupalliselle toimijalle. 

 Toimijan prosesseissa on pieniä epätäsmällisyyksiä dioksiinipoikkeuksen 
alaisten kalojen erillään pidossa niin, että erillään pidon hallintaa on syytä 
parantaa.  

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Tällaisia virheitä/puutteita ovat esimerkiksi: 

 
1. Hyväksytyt huoneistot: 

 Toimija ei käytä kaupallisissa asiakirjoissa lainkaan merkintää toimittamisen 
rajoituksista tuotteissa, joissa sitä tulisi käyttää. Toimija pystyy kuitenkin 
osoittamaan, että tuotteet on toimitettu Suomeen tai Ruotsiin (lohi Latvia) eikä 
vastaanottaja ole toimittanut niitä edelleen kaupalliselle toimijalle. 

 Toimittamisen rajoituksien noudattamisesta ei voi kaikilta osin vakuuttua 
toimijan kohdalla niin, etteikö konkreettista parantamista toiminnan osalta 
tarvittaisi. 

 Erillään pidosta ei voi vakuuttua kaikkien erien kohdalla. 
 
2. Ilmoitetut huoneistot: 

 Toimittamisen rajoituksien noudattamisesta ei voi vakuuttua toimijan kohdalla. 

 Erillään pidosta ei voi vakuuttua kaikkien erien kohdalla. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi 

  
Tällaisia epäkohtia ovat: 

 
1. Hyväksytyt huoneistot: 

 Toimija on itse toimittanut dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa tai 
kalastustuotteita muualle kuin Suomeen, Ruotsiin tai Latviaan (lohi). 

 Toimija ei pysty osoittamaan, minne tuotteet on toimitettu. 

 Toimija ei käytä lainkaan merkintää toimittamisen rajoituksesta asiakirjoissa, 
joissa sitä tulisi käyttää eikä toimija pysty osoittamaan, että tuotteet on 
toimitettu vain Suomeen, Ruotsiin (tai Latviaan lohi). 

 Erillään pitoa ei voida lainkaan todentaa minkään erien kohdalla. 
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2. Ilmoitetut huoneistot: 

 Toimija on itse toimittanut dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa tai 
kalastustuotteita muualle kuin Suomeen, Ruotsiin tai Latviaan (lohi). 

 Toimija ei pysty lainkaan osoittamaan, minne tuotteet on toimitettu. 

 Erillään pitoa ei voida lainkaan todentaa minkään erien kohdalla. 
 
Huono-arvosanan kaikkien esimerkkikohtien osalta, jonkun niistä toteutuessa, pyydetään kohteen 
valvojaa ilmoittamaan asiasta myös välittömästi Eviran tuoteturvallisuusyksikköön, jotta havaittu 
epäkohta voidaan toimittaa heti tiedoksi myös vastaanottajamaan keskusviranomaiselle. 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden 

enimmäismäärien vahvistamisesta, art. 7 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä 

koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuus-
viranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 
art. 14, 17 ja 18 

- Komission asetus (EY) N:o 931/2011 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista 
jäljitettävyysvaatimuksista, art 3 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämisestä koskevista erityissäännöistä, 
art. 14 ja 15 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 kalastus- ja 
vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 
1184/2006 ja EY N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 
kumoamisesta, art. 5 

- Komisson asetus (EU) N:o 589/2014 näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä 
elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin 
dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) 
N:o 252/2012 kumoamisesta  Liite 1 Määritelmät ja lyhenteet  1.11. "Erä" 

- Elintarvikelaki 23/2006, 17 § 
- Maa ja metsätalousministeriön asetus 1424/2015 laitosten elintarvikehygieniasta annetun 

maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus 795/2014 laitosten elintarvikehygieniasta, 3 ja 4 § 
- Eviran ohje 16031/1 Kalastustuotteiden tunnistamismerkinnät ja kalastustuotteiden mukana 

lähetettävät asiakirjat. Huom. dioksiinipoikkeuksen suorakaidemerkintävaatimuksen osalta 
ohje ei ole ajantasainen. 

- Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta. Huom. dioksiinipoikkeuksen 
suorakaidemerkintävaatimuksen osalta ohje ei ole ajantasainen. 

 
Päivitykset versioon 2:  
- Lisätty 1424/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 

annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta  
- Kansallisessa lainsäädännössä ollut vaatimus suorakaidelisämerkinnästä 

pakkausmerkinnöissä on poistettu (MMMa 1424/2015)  -> Poistettu tästä tarkastusohjeesta 
viittaukset suorakaidemerkintävaatimukseen ja suorakaidemerkinnän käytön tarkastamiseen. 

- Lisätty Komisson asetus (EU) N:o 589/2014 
- Lisätty analyysitodistusta varten erän määritelmä Komisson asetuksen (EU) N:o 589/2014 

mukaan. 
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- Lisätty vaatimus analyysitodistuksen esittämisestä, jos dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa tai 
kalastustuotteita on toimitettu poikkeuksen saaneiden maiden ulkopuolelle. 

- Lisätty (ilmoitetut elintarvikehuoneistot) vaatimus toimittaa toimijaketjussa edelleen 
kaupallisissa asiakirjoissa vaadittava merkintä toimittamisen rajoituksista. 

- Lisätty kaupallisten asiakirjojen hallinta. 
- Lisätty loppuun valvojalle ohje toimittaa huono-arvosanan kaikkien esimerkkikohtien osalta, 

jonkun niistä toteutuessa, asiasta myös tieto välittömästi Eviran tuoteturvallisuusyksikköön. 
- Poistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä 

elintarvikkeita koskevista hygieniasäännöistä, art. 5 
- Poistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 
- Poistettu Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1369/2011 laitosten elintarvikehygieniasta 

- Poistettu Eviran ohje 17067/1 Kalastustuotteita koskevien dioksiinipoikkeuslupasäännösten 
valvonta 

- Lisätty maininta Eviran ohjeisiin 16031/1 ja 16023/3 liittyen: Huom. dioksiinipoikkeuksen 
suorakaidemerkintävaatimuksen osalta ohje ei ole ajantasainen. 

- Lisätty yhteydenotto-ohje Eviraan, jos "huono"-arvosana. 
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16  Jäljitettävyys ja takaisinvedot 
 
16.5  Erityistilanteiden hallinta ja varautuminen 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikkiin laitoksiin. 

 Tässä kohdassa arvioidaan elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisen kannalta ja 
laitoksen oman toiminnan näkökulmasta olennaisten erityistilanteiden hallinta ja niihin 
varautuminen. 

 Erityistilanteisiin varautumisen tulisi perustua laitoksen tekemään riskinarviointiin. 

 Erityistilanteiden hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että sellaisten elintarvike-erien 
pääsy markkinoille estetään, joiden ei voida osoittaa olevan turvallisia tai esimerkiksi sitä, 
että tuotantotilat puhdistetaan perusteellisesti eläintautitapauksen jälkeen. 

 Markkinoille jo päässeiden elintarvikkeiden takaisinvedot ja niihin varautuminen 
tarkastetaan kohdassa 16.6. 

 Erityistilanteisiin varautumisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että toimija on ottanut 
huomioon sen, millaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin erityistilanteiden johdosta on 
todennäköisimmin ryhdyttävä, kuten minne hävitettävät elintarvikkeet on mahdollista 
toimittaa. 

 Erityistilanteiksi voidaan katsoa esimerkiksi sellaiset tilanteet, jotka vaarantavat 
elintarviketuotannon turvallisuutta yllättävällä ja merkittävällä tavalla. Erityistilanteita voivat 
olla esimerkiksi: 
o Sähkökatkos ja sen vaikutukset elintarvikkeiden tuotantoon. 
o Veden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät vakavat ja poikkeukselliset häiriöt ja niiden 

vaikutukset valmistettaviin tai jo valmistettuihin elintarvikkeisiin. 
o Prosessihäiriöt, esimerkiksi tuotantolinjan rikkoutuminen. 
o Eläintautitilanteet ja niiden vaikutukset elintarviketuotantoprosesseihin, esimerkiksi 

elävien eläinten vastaanottamiseen. 
o Muut elintarvikkeiden turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat erityistilanteet, kuten 

onnettomuus, tulva, tulipalo, biouhka, ilkivalta, tms. 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Kirjalliset toimintaohjeet laitoksen oman toiminnan kannalta olennaisten erityistilanteiden 
varalle. 

 Valmistettavia tai jo valmistettuja elintarvikkeita koskevat toimenpideohjeet erityistilanteissa. 

 Elintarviketurvallisuuden varmistaminen myös erityistilanteiden jälkeen, esimerkiksi 
puhdistustoimenpiteet. 

 Toteutetut toimenpiteet mahdollisissa erityistilanteissa, esimerkiksi saastuneiden 
elintarvike-erien hävittäminen. 

 Mahdollisista erityistilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä pidettävä 
omavalvontakirjanpito. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
- Toimijalla on kirjalliset ohjeet erityistilanteiden varalle sen varmistamiseksi, 

että kuluttajalle ei aiheudu elintarviketurvallisuusriskiä. 
- Ohjeissa ja toimenpiteissä on huomioitu valmistettavia tai jo valmistettuja 
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elintarvikkeita koskevat toimenpiteet. 
- Ohjeissa ja toimenpiteissä on huomioitu elintarviketurvallisuus myös 

erityistilanteiden jälkeen, esimerkiksi prosessien puhdistaminen. 
- Mahdollisten erityistilanteiden osalta toteutetut toimenpiteet ovat olleet 

oikeat ja riittävät. 
- Mahdollisista erityistilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä 

pidettävä omavalvontakirjanpito on riittävää. 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Toimijalla on ohjeita erityistilanteiden varalle sen varmistamiseksi, että 

kuluttajalle ei aiheudu elintarviketurvallisuusriskiä. 
- Erityistilanteiden osalta toteutetut toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät 

mutta erityistilanteista ja toimenpiteistä pidettävässä 
omavalvontakirjanpidossa on pieniä puutteita. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Toimijalla ei ole ohjeita erityistilanteiden varalle sen varmistamiseksi, että 
kuluttajalle ei aiheudu elintarviketurvallisuusriskiä. 

- Erityistilanteiden osalta toteutetut toimenpiteet eivät ole olleet oikeita tai 
riittäviä ja elintarviketurvallisuus on heikentynyt. 

- Toimenpiteistä pidettävässä omavalvontakirjanpidossa on puutteita ja 
elintarviketurvallisuus on heikentynyt.  

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Toimija on laiminlyönyt korjaavat toimenpiteet erityistilanteissa ja 
elintarviketurvallisuus on vaarantunut. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus (EY) N:o 854/2004 
- Toimeenpanoasetus (EY) N:o 2074/2005 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Alkutuotantoasetus MMMa 1368/2011 
- Laitosasetus MMMa 795/2014, Liite 3, Luku 1, kohta 1.3., alakohdat 2. a) ja 3. i). 
- Lihantarkastusasetus MMMa 590/2014 
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16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 
 
16.6 Takaisinvedot 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija 

 valmistaa, valmistuttaa ja/ ja/tai pakkaa elintarvikkeita 

 tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) elintarvikkeita 

 varastoi, myy, tarjoilee tai vie maasta elintarvikkeita 
 

Jos toimija ei ole ollut aloitteellisena tai osallisena takaisinvedossa, tarkastus koskee ainoastaan 
omavalvontasuunnitelman sisältöä takaisinvedon osalta.  

 
Vähittäiskaupan toimijalta, jonka toimet eivät vaikuta elintarvikkeen pakkaamiseen, 
pakkausmerkintöihin, turvallisuuteen tai koskemattomuuteen ei edellytetä kuluttaja- tai 
viranomaistiedottamista. Heiltä edellytetään kuitenkin takaisinvetoon myötävaikuttavia 
toimenpiteitä yhdessä takaisinvedosta vastuussa olevan toimijan ja viranomaisten kanssa.  
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 16.1 Jäljitettävyys. 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita: 

 Takaisinvetoihin varautuminen sisältyy omavalvontasuunnitelmaan. 

 Takaisinvetojen johdosta on tehty tarpeelliset muutokset omavalvontaan. 

 Tehdyistä takaisinvedoista on olemassa kirjanpitoa ja asiakirjoja. 

 Takaisinvedon kohteena olleet elintarvike-erät eivät sekoitu muiden elintarvike-erien 
kanssa. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 Takaisinvetotoimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät. Toimenpiteet on kirjattu ja 
takaisinvetoihin liittyvää kirjanpitoa ja asiakirjoja säilytetään säädösten mukainen 
aika.  
 
Omavalvontasuunnitelma pitää sisällään oikeat ja riittävät toimintaohjeet 
takaisinvedon varalta.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Takaisinvetojen toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät, mutta toimenpiteiden 
kirjauksissa on pieniä epäkohtia. Tällainen pieni epäkohta on esimerkiksi 
- takaisinvedettyjen tuotteiden ja hävitettyjen, palautettujen ja kuluttajille myyty-

jen tuotteiden määrissä on vain vähäisiä eroja.  
 
Takaisinvetoihin liittyvää kirjanpitoa ja asiakirjoja säilytetään säädösten mukainen 
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aika.  
 
Omavalvontasuunnitelman toimintaohjeet takaisinvedon varalta ovat hieman 
puutteelliset. Esimerkiksi  
- kuluttajatiedottamisen vastuuhenkilöä ei ole merkitty.  

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 
 

  
Takaisinvetotoimenpiteitä ei ole kirjattu ja asiakirjoja ei ole säilytetty, vaikka takai-
sinvetotilanteita on ollut. Takaisinvetotoimenpiteet ovat olleet hieman puutteelliset. 
Esimerkiksi  
- kuluttajatiedottamisen laajuus on ollut riittämätön  
- toimija ei ole aloittanut takaisinvetoa, vaikka hänen olisi ollut syytä epäillä että 

tuote ei täytä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia määräyksiä  
- takaisinvedetyt tuotteet ovat vaarassa sekoittua toimijan muihin tuotteisiin 
- takaisinvedettyjen tuotteiden ja hävitettyjen, palautettujen ja kuluttajille myyty-

jen tuotteiden määrissä on merkittäviä eroja.  
 
Omavalvontasuunnitelman toimintaohjeet takaisinvedon varalta ovat riittämättö-
mät. Esimerkiksi  
- viranomaistiedottamisen vastuuhenkilöä ei ole nimetty  
- takaisinvedettyjen tuotteiden sijoittelua toimijan tiloissa ei ole ennakoitu. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi 

  
Takaisinvetoon liittyvistä toimenpiteistä ei ole kirjanpitoa eikä asiakirjoja ole 
säilytetty, vaikka takaisinvetotilanteita on ollut. Elintarvikkeiden tiedetystä 
määräystenvastaisuudesta huolimatta tarvittavat toimenpiteet ovat jääneet 
tekemättä täysin, tai ne ovat olleet väärät tai riittämättömät. Esimerkiksi  
- viranomaisia tai kuluttajia / muita toimijoita ei ole tiedotettu, vaikka olisi ollut 

tarpeen  
- takaisinvedettyjä tuote-eriä ei ole erotettu muista eristä.  

 
Omavalvontasuunnitelmassa ei ole huomioitu takaisinvetotilanteita. 
 

 
 

Aiheeseen liittyviä säännöksiä ja ohjeita: 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 

vaatimuksista 178/2002/EY, art 14 ja 19 
- Elintarvikelaki 23/2006, 9 ja 10 § 
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16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot 
 
16.8  Sian-, siipikarjan-, lampaan- ja vuohenlihan jäljitettävyys 
 
Elintarvikealan toimijoilla on oltava tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä ((EU) N:o 1337/2013 3 art.), 
jota ne käyttävät tämän tarkastusohjeen otsikossa mainitun lihan jokaisessa tuotanto- ja 
jakeluvaiheessa pystyäkseen osoittamaan kyseisen lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan. 
Järjestelmää on sovellettava siten, että varmistetaan yhteys lihan ja sen eläimen tai eläinryhmän 
välillä, josta liha on saatu. Edellä mainittu koskee kaikkia lihan tuotannon ja jakelun vaiheita aina 
teurastuksesta pakkaamiseen saakka. Tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän vaatimuksiin sisältyy: 

 Kukin elintarvikealan toimija vastaa em. tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän soveltamisesta siinä 
tuotanto- ja jakeluvaiheessa, jossa toimija toimii. 

 Kunkin toimijan on järjestelmänsä avulla kirjattava erityisesti eläinten, ruhojen tai, tapauskohtaisesti, 
lihapalojen saapuminen elintarvikealan toimijan tiloihin ja sieltä lähtö ja varmistettava saapumisten ja 
lähtöjen vastaavuus. 

 Kunkin toimijan tulee varmistaa lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan merkintöihin liittyvien tietojen 
toimittaminen soveltuvin osin yhdessä lihan kanssa tuotannon ja jakelun seuraavien vaiheiden 
toimijoille. 

 Elintarvikealan toimijan, joka pakkaa tämän tarkastusohjeen otsikossa mainitun lihan tai tekee siihen 
pakkausmerkinnän, on varmistettava, että kuluttajalle tai suurtaloudelle toimitettavan lihan yksilöivän 
erän koodi ja kyseinen lihaerä tai kyseiset lihaerät, joista pakkaus tai merkitty erä muodostuu, 
vastaavat toisiaan.  

 
Tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmällä tarkoitetaan tässä järjestelmällistä ja systemaattista tapaa 
tunnistaa, säilyttää ja toimittaa edellytetty alkuperämaa- tai lähtöpaikkatieto. 
 
Erän koko ei voi olla suurempi kuin yhden päivän tuotanto. Pakkauspäivämäärän tai muun 
vastaavan pelkän päiväysmerkinnän käyttämistä erätunnuksena ei suositella. Jos toimija käsittelee 
vain samasta alkuperämaasta tai lähtöpaikasta peräisin olevia eläimiä ja/tai niiden lihaa, ja 
mahdollisesti myös muissa vastaavantyyppisissä tapauksissa, voidaan riittäväksi erätunnukseksi 
tulkita päiväysmerkintä. 
 
Tämä kohdan tarkastus koskee kaikkia elintarvikealan toiminnan tuotanto- ja jakeluvaiheita 
tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjanlihan osalta. 
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 13.4 Lihan erityislainsäädännön edellyttämät 
pakkausmerkinnät sekä 16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys. 
 
Tarkastettavia asioita: 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein lihan osalta (esimerkiksi 1 - 3 eri 
vastaanotto-, tuotanto- tai lähetyserää tai tuotetta/pakkausta yrityksen toiminnan luonne ja laajuus 
huomioiden) seuraavia asioita: 

 Asetuksen (EU) N:o 1337/2013 edellyttämän tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttö, 
dokumentoinnin selkeys ja systemaattisuus. 

 Kirjaukset; eläinten, ruhojen, tai tapauskohtaisesti, lihapalojen saapuminen elintarvikealan 
toimijan tiloihin ja sieltä lähtö. 

 Eläinten, ruhojen tai lihapalojen saapumisten ja lähtöjen vastaavuus. 

 Tietojen toimittaminen tuotannon ja jakelun seuraavien vaiheiden toimijoille. 

 Niiden toimijoiden kohdalla, jotka pakkaavat tämän tarkastusohjeen otsikossa mainittua 
lihaa tai tekevät siihen pakkausmerkinnän, että kuluttajalle tai suurtaloudelle toimitettavan 
lihan yksilöivän erän koodi ja kyseinen lihaerä tai kyseiset lihaerät, joista pakkaus tai 
merkitty erä muodostuu, vastaavat toisiaan. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toimijalla on tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä käytössä ja tarkastaja vakuuttuu 
sen sisältämien vaatimusten täyttymisestä. 
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Toimijalla voidaan käytännössä tulkita olevan tunnistus- ja 
rekisteröintijärjestelmän edellyttämät toimet käytössä. Käytännön toimenpiteissä 
on havaittavissa satunnaisia epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta 
lihan alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietojen oikeellisuudesta kaikkien erien osalta ja 
edellytettyjen tietojen toimittamisen käytännöistä. Pieniä epäkohtia voivat olla 
esimerkiksi: 

 
- Yksittäisen kirjauksen tai merkinnän puuttuminen. Tarkastaja kuitenkin 

vakuuttuu muiden samaan erään liittyvien kirjausten/merkintöjen perusteella 
tietojen oikeellisuudesta. 

- Eläinten, ruhojen tai lihapalojen saapumisten ja lähtöjen vastaavuuden 
osoittaminen ei ole täysin systemaattista. Tarkastaja kuitenkin vakuuttuu 
muiden omavalvonnan kirjausten ja kaupallisten asiakirjojen perusteella 
tietojen oikeellisuudesta. 

- Niiden toimijoiden kohdalla, jotka pakkaavat tämän tarkastusohjeen 
otsikossa mainittua lihaa tai tekevät siihen pakkausmerkinnän: toimija 
käyttää kuluttajalle tai suurtaloudelle toimitettavan lihan yksilöivän erän 
koodina ainoastaan päiväysmerkintää eikä pelkän päiväysmerkinnän 
käytölle ole osoitettavissa tarkoituksenmukaista perustetta. 

- Yleisesti; pienet puutteet järjestelmällisyydessä tai yksittäinen 
epätäsmällisyys dokumentoinnissa, jotka eivät kuitenkaan estä tarkastajaa 
varmistumasta lihan alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietojen oikeellisuudesta 
kaikkien erien osalta.. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia eli kohtia, jotka eivät ole lainsäädännön mukaisia 
tai jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai jotka johtavat kuluttajaa 
harhaan. 

  
Toimijalla on selviä, määräajassa korjattavia epäkohtia jäljitettävyyden hallinnassa 
ja todentamisessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi: 

 
- Toimijalla on tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä omasta mielestään 

käytössä, dokumentointeja on tehty, mutta tarkastaja ei vakuutu, että toimija 
pystyy järjestelmän avulla aina luotettavasti osoittamaan alkuperämaan tai 
lähtöpaikan. 

- Toimijalla on tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä käytössä, mutta 
kirjauksia/merkintöjä puuttuu niin, että käyttöä ei voi pitää järjestelmällisenä 
toimintana eikä vaatimusten täyttymisestä voi näin vakuuttua. 

- Toimijan tiloihin toimitettujen eläinten, ruhojen tai lihapalojen mukana ei ole 
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ollut aina alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietoja eikä toimija pysty osoittamaan, 
että hän on huomioinut asian ja reagoinut siihen (esim. kirjallinen 
reklamaatio toimittajalle). Tarkastaja kuitenkin vakuuttuu muilla keinoin, että 
alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietojen osalta ei ole viestitty harhaanjohtavasti. 

- Yleisesti; tietoja puuttuu niin, että kysymys ei ole enää yksittäisestä 
vahingosta, ja siten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän hallinnasta ja 
vaatimusten täyttymisestä ei voi vakuuttua.   

 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia 
määräaikaan mennessä. 

  
Tällaisia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
- Toimijalla ei ole lainkaan lihaerien alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietoja. 
- Toimija ei ole toimittanut lihaerien alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietoja 

lainkaan eteenpäin. 
- Niiden toimijoiden kohdalla, jotka pakkaavat tämän tarkastusohjeen otsikossa 

mainittua lihaa tai tekevät siihen pakkausmerkinnän: toimija käyttää 
kuluttajalle tai suurtaloudelle toimitettavan lihan yksilöivän erän koodina 
ainoastaan päiväysmerkintää, vaikka saman päivän aikana jatkuvasti 
pakataan eri alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietoja käsittäviä lihaeriä. Näin ollen 
lihan yksilöivän erän koodi ja kyseinen lihaerä tai kyseiset lihaerät, joista 
pakkaus tai merkitty erä muodostuu, eivät vastaa toisiaan eikä pakatun lihan 
alkuperästä voi vakuuttua. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai 
vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta, art. 1, 2, 3, 4 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, elintarviketietojen antamisesta 
kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 
muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission 
direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 
2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta, art. 1, 2, 8, 9 ja 
26 sekä LIITE XI 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, art. 3 ja 18 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, art. 2 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista 

erityisistä hygieniasäännöistä, art. 7 ja LIITE 1 kohdat 1.13, 1.16 ja 1.17 
- Elintarvikelaki 23/2006 17 § ja 18 § 
 



 
Esittelijä Riina Tolvanen 

Asia 
Sivu/sivut 

17.1 
1 / 3 

  Ohje / versio 10312 /3 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 15.1.2018 

Elintarviketurvallisuus 

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

17  Elintarviketuotannon tutkimukset 
 
17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan muissa laitoksissa kuin varastolaitoksissa. 

 Näytteiden analysointiin käytettävän laboratorion kelpoisuus arvioidaan kohdassa 1.6 Oma-
valvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus.  

 Veden ja jään omavalvonta arvioidaan kohdassa 17.3. 

 Liha-alan kansallinen salmonellaomavalvonta arvioidaan kohdassa 17.4. 

 EHEC-omavalvonta arvioidaan kohdassa 17.5 

 Listeriaomavalvonta arvioidaan kohdassa 17.6 

 Kansallisen valvontaohjelman kampylobakteeriomavalvonta (umpisuolet) arvioidaan koh-
dassa 17.7 

 Raakamaidon laatututkimukset arvioidaan kohdassa 17.9. 

 Maitoalan laitoksesta myytävän sellaisenaan kulutettavan raakamaidon raakamaitoasetuk-
sen mainitsemia tutkimuksia arvioidaan kohdassa 17.6 ja tässä kohdassa. 

 Tuotteiden säilyvyystutkimukset arvioidaan kohdassa 17.10. 

 Muita tutkimuksiin liittyviä ohjeita: 17.8, 17.11 - 17.16 ja 17.18. 
 
Tarkastettavia asioita: 
Elintarvikkeen turvallisuutta varmistavat tutkimukset, kuten esimerkiksi: 

 salmonellanäytteenotto lihatuotteista, jotka eivät kuulu kansalliseen salmonellavalvontaoh-
jelmaan, esimerkiksi jauheliha, raakalihavalmisteet, tietyt lihavalmisteet, MSM, hevosen, 
lampaan ja vuohen ruhot 

 salmonellanäytteenotto maito-, muna- ja kalastustuotteista sekä sellaisenaan kulutettavaksi 
tarkoitetusta vuohen raakamaidosta 

 Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) äidinmaidonkorvikkeista 

 stafylokokkienterotoksiininäytteenotto maitotuotteista, silloin kun prosessihygieniakriteeritu-
los sitä edellyttää 

 sellaisenaan kulutettavaksi myytävän raakamaidon kampylobakteeri- ja STEC- näytteenotto 

 TSE-näytteenotto 
 

Prosessin hygieniaa koskevat omavalvontatutkimukset, kuten esimerkiksi 

 ruhojen pinnalta otettavat teurastushygieniaa kuvaavat näytteet 

 broilereiden ja kanojen kampylobakteerinäytteenotto (niskanahkanäytteet) siipikarjateurasta-
moilla 

 aerobinen mikro-organismi- ja E. coli -näytteenotto jauhelihasta, raakalihavalmisteista ja me-
kaanisesti erotetusta lihasta  

 maitotuotteiden enterobakteeri-, koagulaasipositiivinen stafylokokki-, E. coli - ja B. cereus -
näytteenotto 

 tiettyjen kalastustuotteiden enterobakteeri-, koagulaasipositiivinen stafylokokki- ja E. coli -
näytteenotto 

 munatuotteiden enterobakteerinäytteenotto 

 munatuotteen kuiva-aineen 3-OH-butyyrihappopitoisuus, munatuotteiden valmistukseen 
käytetyn raaka-aineen maitohappopitoisuus ja munakuorijäännösten, munakalvojen tai mui-
den jalostettujen munatuotteiden osasten määrä. 

 laitteiden, pintojen ja tuotantoympäristön puhtauden varmistaminen (niin kutsuttu pintapuh-
tausnäytteenotto) 
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Näytteenoton toteutus 

 Näytteenoton tiheys ja osanäytteiden määrä. Tarvittaessa huomioidaan valvojan sallimat 
poikkeukset osanäytteiden ottamiseen. 

 Edellä mainituissa tutkimuksissa mahdolliset ilmenneet poikkeamat, toteutuneet korjaavat 
toimenpiteet ja niistä pidetty kirjanpito 

 Toimijan tekemä kehityssuuntien tarkastelu 

 Näytteenotto ja näytteiden käsittely 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma (näytteen-
otto- ja tutkimussuunnitelma) tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittä-
vyys ja sopivuus”. 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma on vaatimustenmukainen tai asianmukai-
sesti perusteltu tai se vastaa Eviran näytteenottosuosituksia. Näytteet on otettu 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Näytteet on otettu hygieenisesti. 
 
Prosessin hygieniaa koskevia omavalvontanäytteitä käytetään asianmukaisesti 
osoittamaan tuotantoprosessin hyväksyttävää toimivuutta eli toimija seuraa näy-
tetulosten kehityssuuntia. 
 
Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien tutkimusten raja-arvojen ylittyessä tehdyt 
korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvalli-
suutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Tuotteiden ja/tai tuotantoympäristön näytteenottosuunnitelma ei ole vaati-

musten mukainen tai sen perusteissa on pieniä epäkohtia. Tai, jos toimija on 
valinnut Eviran näytteenottosuositusten noudattamisen, hänen näytteenotto-
suunnitelmansa ei kuitenkaan täysin vastaa sitä. 

- Tuotteiden ja tuotantoympäristön näytteenottosuunnitelmat ovat vaatimusten 
mukaisia tai asianmukaisesti perusteltuja tai ne vastaavat Eviran näytteenot-
tosuositusta. Näytteet on pääsääntöisesti otettu suunnitelmien mukaisesti, 
mutta yksittäisiä näytteitä on jäänyt ottamatta. 

- Osanäytteiden määrä ei täysin vastaa vaatimuksia tai perusteltua näytteen-
ottosuunnitelmaa, osanäytteitä tutkitaan satunnaisesti liian vähän. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai joh-
tavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Näytteenottosuunnitelma puuttuu kokonaan, mutta näytteitä on kuitenkin 

otettu jonkin verran. 
- Näytteenottosuunnitelma ei ole vaatimusten mukainen tai sen perusteissa on 

selkeitä epäkohtia. Tai, jos toimija on valinnut Eviran näytteenottosuosituk-
sen noudattamisen, hänen näytteenottosuunnitelmansa poikkeaa siitä mer-
kittävästi. 

- Tutkittujen näytteiden määrä on huomattavasti suunniteltua määrää pie-
nempi.  

- Näytteistä ei tutkita osanäytteitä tai osanäytteitä tutkitaan jatkuvasti liian vä-
hän, ilman perusteltua näytteenottosuunnitelmaa. 

- Näytteenotto, näytteen käsittely ja säilytys eivät ole riittävän hygieenisiä ja 
näyte saattaa kontaminoitua tai pilaantua. 

- Prosessin hygieniaa koskevia omavalvontanäytteitä ei käytetä osoittamaan 
tuotantoprosessin hyväksyttävää toimivuutta.  Raja-arvojen ylittyessä ei ole 
tehty toimenpiteitä esimerkiksi elintarvikkeiden tuotannon hygieniatason pa-
rantamiseksi tai teurastuksen hygieniatason parantamiseksi. 

- Suuri osa tuotantoympäristönäytteistä otetaan pinnoilta, jotka eivät ole kos-
ketuksessa tuotteen kanssa. 

- Pintapuhtausnäytteiden tulokset elintarvikkeen kanssa kosketuksissa ole-
vista laitteista tai muista pinnoista ylittävät toistuvasti omavalvontasuunnitel-
massa määritetyt raja-arvot, mutta tulosten johdosta ei tehdä mitään toimen-
piteitä. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai joh-
tavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Näytteitä ei oteta ollenkaan tai niitä otetaan hyvin vähän, vaikka niitä pitäisi 

ottaa. 
- Näytteenotossa, näytteiden käsittelyssä tai näytteiden merkinnässä on pää-

sääntöisesti sellaisia puutteita, että näytteet ovat tutkimuskelvottomia. 
- Elintarviketurvallisuutta koskevia omavalvontanäytteitä ei käytetä asianmu-

kaisesti osoittamaan elintarvikkeiden turvallisuutta. Raja-arvojen ylittyessä ei 
ole tehty toimenpiteitä esimerkiksi saastumisen selvittämiseksi. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 liite III jakso X 
- Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 
- Elintarvikelaki 23/2006 § 20, § 39 ja § 50 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Raakamaitoasetus MMMa 699/2013 §14, liite 3A 
- Eviran ohje 10501 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 sovel-

taminen  

Päivitykset versioon 3:  
”Huomioitavaa”-kohta on tarkennettu kampylobakteeriomavalvonnan osalta ja ”prosessin hygieniaa koskevia omavalvon-
tatutkimuksia”-kohtaan on lisätty mikrobikriteeriasetuksen mukainen kampylobakteerinäytteenotto. 
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.3 Veden ja jään omavalvontatutkimukset 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. 

 Tämä ohje ei koske toimijan oman vesilähteen tai talousveden toimittajan valvontaa. 

 Talousveden ja puhtaan veden käyttöä ja omavalvontaa elintarvikeprosesseissa valvoo 
elintarvikevalvontaviranomainen. 

 Omavalvontasuunnitelman laajuus ja tehtävien tutkimusten tiheys riippuvat tuotettavien 
elintarvikkeiden tyypistä, toiminnan laajuudesta (tuotantomäärät ja kausiluonteisuus) sekä 
prosessien luonteesta. Myös käytetyllä vesilähteellä (esim. vesilaitoksen talousvesi tai 
oman kaivon talousvesi) ja mahdollisilla käytetyillä puhdistusmenetelmillä on merkitystä. 

 Näytteenotto tulisi kohdistaa ensisijaisesti elintarvikeprosesseihin käytettävän veden sekä 
prosessien aikana käytettävän veden ja jään laadun valvontaan. 

 Laitoksessa käytettävän talousveden lähde ja mahdollisen kierrätysveden aiheuttama 
saastumisriski arvioidaan kohdassa 1.4 Talousveden vaatimustenmukaisuus. 

 Laitoksessa käytettävän puhtaan veden lähde arvioidaan kohdassa 1.5 Puhtaan veden 
vaatimustenmukaisuus. 

 Näytteiden analysointiin käytettävän laboratorion kelpoisuus arvioidaan kohdassa 1.6 
Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus. 

 Veden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät vakavat häiriöt ja niiden vaikutukset valmistettaviin 
tai jo valmistettuihin elintarvikkeisiin arvioidaan kohdassa 16.5 Erityistilanteiden hallinta ja 
varautuminen. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 Talousveden, puhtaan veden (kala-alan laitos) ja jään laadunvalvonnan osalta tarkastetaan: 
o Veden aistinvarainen tarkkailu 
o Talousveden toimittajalta tai kunnan valvontaviranomaiselta 

pyydettyjen/saatujen talousveden laatua koskevien tietojen säilyttäminen  
o Riskiperusteinen veden laadun seuranta (näytteenotto ja tutkimukset) 
o Korjaavat toimenpiteet mahdollisissa poikkeamatilanteissa esimerkiksi, jos näytteiden 

tulokset ovat olleet huonot 
o Mahdollisten valvontaviranomaisen tai vesilaitoksen antamien vedenkäyttöohjeiden 

noudattaminen 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Veden ja jään omavalvontatutkimustarpeet on arvioitu asianmukaisesti. 
Omavalvontasuunnitelma on riittävä, kun otetaan huomioon 
elintarvikehuoneiston tuottamien elintarvikkeiden laatu ja määrä. 
 
Talousveden, puhtaan veden (kala-alan laitokset) ja jään omavalvontaa on 
toteutettu laitoksessa suunnitelman mukaisesti. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Veden ja jään omavalvontatutkimustarpeiden arvioinnissa on pieniä 

puutteita, mutta elintarviketurvallisuus ei heikenny. 
Omavalvontasuunnitelma on pääosin riittävä, kun otetaan huomioon 
elintarvikehuoneiston tuottamien elintarvikkeiden laatu ja määrä, eikä 
elintarviketurvallisuus heikenny. 

- Talousveden, puhtaan veden (kala-alan laitokset) ja jään 
omavalvontasuunnitelman toteutuksessa on pieniä puutteita, esimerkiksi 
yksittäisiä näytteitä on unohdettu ottaa, mutta elintarviketurvallisuus ei 
heikenny.  

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Veden ja jään omavalvontatutkimustarpeiden arvioinnissa on puutteita ja 

elintarviketurvallisuus heikentyy. Omavalvontasuunnitelma ei ole riittävä, 
kun otetaan huomioon elintarvikehuoneiston tuottamien elintarvikkeiden 
laatu ja määrä, ja elintarviketurvallisuus heikentyy. 

- Omavalvontasuunnitelma puuttuu, mutta näytteitä on kuitenkin otettu 
riittävästi. 

- Talousveden, puhtaan veden (kala-alan laitokset) ja jään 
omavalvontasuunnitelman toteutuksessa on puutteita, joiden vuoksi 
elintarviketurvallisuus heikentyy, esimerkiksi useita näytteitä on jäänyt 
ottamatta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Veden ja jään omavalvontatutkimustarpeiden arvioinnissa on puutteita, 

joiden vuoksi elintarviketurvallisuus vaarantuu. Omavalvontasuunnitelma ei 
ole riittävä, kun otetaan huomioon elintarvikehuoneiston tuottamien 
elintarvikkeiden laatu ja määrä, ja elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu. 

- Talousveden, puhtaan veden (kala-alan laitokset) ja jään 
omavalvontasuunnitelman toteutuksessa on puutteita, joiden vuoksi 
elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu, esimerkiksi näytteitä ei ole otettu 
ollenkaan. 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Eviran ohje 16023: Kalastustuotteiden valvonta 
- EVIn ohje 3565/41/02: Talousveden ja jään omavalvonta hygienialain mukaisessa laitoksessa 

(ainoastaan suuntaa antava ohje) 
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.4 Liha-alan kansallinen salmonellavalvonta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan teurastamoihin, pienteurastamoihin ja leikkaamoihin, jotka 
käsittelevät naudan, sian, broilerin, kalkkunan, kanan, ankan, hanhen tai helmikanan lihaa 
ja tässä kohdassa arvioidaan kansallisen salmonellavalvontaohjelman toteutumista niissä. 
Edellä mainituissa laitoksissa otettavia kansallisen salmonellavalvontaohjelman mukaisia 
näytteitä ovat: 
o Sikojen ja nautojen imusolmukenäytteet ja ruhojen pintasivelynäytteet (teurastamot) 
o Sikojen, nautojen, ankkojen, hanhien ja helmikanojen lihapala-/lihamurskanäytteet 

(leikkaamot) 
o Broilereiden, kalkkunoiden ja kanojen niskanahkanäytteet (teurastamot) 
o Broilereiden, kalkkunoiden ja kanojen nahka-/pintalihasnäytteet (leikkaamot) 

 Mikrobikriteeriasetuksen mukainen salmonellanäytteenotto arvioidaan kohdassa 17.1 
Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset. Mikrobikriteeriasetuksen mukaista 
salmonellanäytteenottoa on esimerkiksi teurastamoissa otettavat hevosten, lampaiden ja 
vuohien salmonellanäytteet sekä liha-alan laitoksissa otettavat jauheliha- ja 
raakalihavalmistenäytteet (myös mm. broilereiden, kalkkunoiden ja kanojen kohdalla). 

 Näytteiden analysointiin käytettävän laboratorion kelpoisuus arvioidaan kohdassa 1.6 
Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus. 

 Tilanteet, joissa eläimet täytyy salmonellan tai salmonellatulosten puuttumisen takia 
teurastaa erillään, arvioidaan navetan toiminnan osalta kohdassa 9.7 Teurastamolle 
tuotujen eläinten erottelu ja teurastusprosessin osalta kohdassa 5.1 Elintarvikkeiden 
tuotannon yleinen hygienia. 

 Salmonellasta johtuva lihan kuumennuskäsittely arvioidaan kuumennuskäsittelyn 
onnistumisen osalta kohdassa 6.5 Elintarvikkeiden tuotantoprosessien lämpötilahallinta ja 
kuumennusvaatimuksen yleisen noudattamisen, käsittelyhygienian ja ruhon tunnistamisen 
osalta kohdassa 5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia. 

 Salmonellan toteamisen aiheuttamia toimenpiteitä (134/2012, 7 §) arvioidaan muun muassa 
kohdissa 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus ja 16.1 Elintarvikkeiden 
jäljitettävyys. Näytteenoton lisääminen arvioidaan kuitenkin tässä kohdassa. 

 Munantuotantoon liittyvät salmonella-asiat arvioidaan kohdassa 15.2 Munatuotannon 
salmonellatuloksia koskevat asiakirjat. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Tutkittavien näytteiden määrä ja näytteenoton jakautuminen eri eläinlajien sekä lihan 
alkuperämaan mukaan 

 Näytteenoton satunnaisuus ja ajallinen jakautuminen 

 Näytteenotto ja näytteiden käsittely sekä merkintä 

 Näytteiden mukana laboratorioon toimitettavat tiedot 

 Näytemäärän lisääminen salmonellan toteamisen jälkeen 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Salmonellavalvonta on tässä kohdassa tarkastettavien asioiden osalta, 
vaatimusten mukaista.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Toiminta ja omavalvontasuunnitelma ovat pääosin vaatimusten mukaisia, mutta 
niissä esiintyy pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta olennaisesti 
tutkittavien näytteiden laatuun, määrään tai tutkimustuloksiin. Arvosana voi olla 
hyvä vaikka esimerkiksi: 

- Vuoden aikana otettujen salmonellanäytteiden määrä jää hieman alle 
lainsäädännössä vaaditun määrän tai Eviran laatimassa 
näytteenottosuunnitelmassa teurastamolle osoitetun määrän. 

- Leikkaamossa otetaan näytteitä kotimaisesta ja ulkomaisesta lihasta 
hieman eri suhteessa, kuin mitä kyseisiä lihoja leikataan. 

- Näytteitä otetaan joskus useasta teurasjärjestyksessä peräkkäisestä 
eläimestä, niin että näytteenotto ei ole satunnaista. 

- Näytteiden mukana laboratorioon toimitettavissa tiedoissa on satunnaisia 
puutteita. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Toiminnassa ja/tai omavalvontasuunnitelmassa on epäkohtia, jotka vaikuttavat 
olennaisesti tutkittavien näytteiden laatuun, määrään tai tutkimustuloksiin. 
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Tutkittavien näytteiden määrissä on merkittäviä tai usein toistuvia puutteita 
tai näytemäärää ei ole lisätty salmonellan toteamisen jälkeen. 

- Pienteurastamossa vuoden aikana otettavista kahdesta näytteestä toinen 
on jäänyt ottamatta. 

- Näytteitä ei oteta satunnaisesti. 
- Salmonellanäytteenotto ei sisälly laitoksen omavalvontasuunnitelmaan, 

mutta toiminta on vaatimusten mukaista. 
- Näytteiden mukana laboratorioon toimitettavissa tiedoissa on toistuvasti 

suuria puutteita. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 Salmonellanäytteitä ei ole otettu tai lähetetty tutkimuksiin tai näytteenotossa, 
näytteiden käsittelyssä, näytteiden merkinnässä tai näytteiden mukana 
laboratorioon toimitettavissa tiedoissa on pääsääntöisesti sellaisia puutteita, että 
näytteet ovat tutkimuskelvottomia. 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Mikrobikriteeriasetus (EY) N:o 2073/2005 
- Laitosasetus, MMMa 795/2014 
- Lihantarkastusasetus, MMMa 590/2014, liite 1, luku 4, kohta 4.3 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa, MMMa 134/2012 
- Eviran ohje 10501: Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 

2073/2005 soveltaminen Ohje elintarvikealan toimijoille 
 
Päivitykset versioon 2 

- Ohjeen otsikkoa on muutettu: ”salmonellaomavalvonta” on muutettu muotoon ” kansallinen 
salmonellavalvonta 
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.5 EHEC-omavalvonta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan EHEC-ulostenäytteenottoon teurastamoissa, joissa teurastetaan 
nautoja ja pienteurastamoissa, joissa teurastetaan 100 tai yli 100 nautaa vuodessa. 

 Näytteiden analysointiin käytettävän laboratorion kelpoisuus arvioidaan kohdassa 1.6 
Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus. 

 Jos EHEC-pintasivelynäytteitä otetaan, pintasivelynäytteessä EHEC-positiiviseksi todetun 
ruhon kuumennuskäsittelyn onnistuminen arvioidaan kohdassa 6.5 Elintarvikkeiden 
tuotantoprosessien lämpötilahallinta ja kuumennusvaatimuksen yleinen noudattaminen, 
käsittelyhygienia ja ruhon tunnistaminen kohdassa 5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen 
hygienia. 

 Pitopaikan epidemiologisen tilanteen huomioon ottaminen teurastusjärjestelyissä arvioidaan 
navetan toiminnan osalta kohdassa 9.7 Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu ja 
teurastusprosessin osalta kohdassa 5.1 Elintarvikkeiden tuotannon yleinen hygienia. 

 Teurastettavien nautojen puhtauteen liittyvät asiat arvioidaan kohdissa 5.1 Elintarvikkeiden 
tuotannon yleinen hygienia, 9.3 Eläinten kuljettaminen ja 9.7 Teurastamolle tuotujen 
eläinten erottelu. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Tutkittavien näytteiden määrä 

 Näytteenoton satunnaisuus ja ajallinen jakautuminen 

 Näytteenotto ja näytteiden käsittely sekä merkintä 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 EHEC-valvonta on tässä kohdassa tarkastettavien asioiden osalta, vaatimusten 
mukaista.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Toiminta ja omavalvontasuunnitelma ovat pääosin vaatimusten mukaisia, mutta 
niissä esiintyy pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta olennaisesti 
tutkittavien näytteiden laatuun, määrään tai tutkimustuloksiin. Arvosana voi olla 
hyvä vaikka esimerkiksi: 

- Näytteitä otetaan joskus useasta teurasjärjestyksessä peräkkäisestä 
naudasta, niin että näytteenotto ei ole satunnaista. 

- Vuoden aikana otettujen EHEC-näytteiden määrä jää hieman alle Eviran 
laatimassa näytteenottosuunnitelmassa teurastamolle osoitetun määrän. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Toiminnassa ja/tai omavalvontasuunnitelmassa on epäkohtia, jotka vaikuttavat 
olennaisesti tutkittavien näytteiden laatuun, määrään tai tutkimustuloksiin. 
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Näytteitä lähetetään toistuvasti laboratorioon liian kauan niiden ottamisen 
jälkeen, niin että teurastamotoimijasta johtuvasta syystä, ne eivät ole 
tutkittavissa vaadittujen aikarajojen puitteissa. 

- Tutkittavien näytteiden määrässä on merkittäviä puutteita tai näytteet 
otetaan suurissa erissä muutamana päivänä vuodessa. 

- EHEC-näytteenotto ei sisälly laitoksen omavalvontasuunnitelmaan, mutta 
toiminta on vaatimusten mukaista. 

- Pienteurastamossa vuoden aikana otettavista kahdesta näytteestä toinen 
on jäänyt ottamatta. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
EHEC-näytteitä ei ole otettu tai lähetetty tutkimuksiin tai näytteenotossa, 
näytteiden käsittelyssä tai näytteiden merkinnässä on pääsääntöisesti sellaisia 
puutteita, että näytteet ovat tutkimuskelvottomia. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Laitosasetus, MMMa 795/2014, liite 3, luku 2, 2 mom ja kohta 2.1, alakohta 10 
- Lihantarkastusasetus, MMMa 590/2014, liite 1, luku 4, kohta 4.3, alakohta 4.3.1 ja 4.3.3 
- EHEC-asetus, MMMa 24/EEO/2006 
- Eviran ohje 5001/1: EHEC-bakteerin torjunta nautatiloilla ja teurastamoissa 
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17  Elintarviketuotannon tutkimukset 
 
17.6 Listeriaomavalvonta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tämä kohta arvioidaan laitoksissa, joissa valmistetaan sellaisenaan syötäviä elintarvikkeita.  
Tätä kohtaa ei kuitenkaan arvioida pelkästään täyssäilykkeitä valmistavissa laitoksissa. 

 Näytteiden analysointiin käytettävän laboratorion kelpoisuus arvioidaan kohdassa 1.6 
Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus. 

 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Tuotteiden näytteenoton tiheys ja osanäytteiden määrä. Tarvittaessa huomioidaan valvojan 
sallimat poikkeukset osanäytteiden ottamiseen. 

 Tuotantoympäristön näytteenoton tiheys. 

 Edellä mainituissa tutkimuksissa mahdolliset ilmenneet poikkeamat, toteutuneet korjaavat 
toimenpiteet ja niistä pidetty kirjanpito. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä omavalvontasuunnitelma tarkastetaan soveltaen 
ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Tuotteiden ja tuotantoympäristön listerianäytteenottosuunnitelmat on 
asianmukaisesti perusteltu tai ne vastaavat Eviran näytteenottosuosituksia. 
Näytteet on otettu suunnitelmien mukaisesti. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Tuotteiden ja/tai tuotantoympäristön listerianäytteenottosuunnitelman 

perusteissa on pieniä epäkohtia. Tai, jos toimija on valinnut Eviran 
näytteenottosuositusten noudattamisen, hänen näytteenottosuunnitelmansa 
ei kuitenkaan täysin vastaa sitä. 

- Tuotteiden ja tuotantoympäristön listerianäytteenottosuunnitelmat on 
asianmukaisesti perusteltu tai ne vastaavat Eviran näytteenottosuositusta. 
Näytteet on pääsääntöisesti otettu suunnitelmien mukaisesti, mutta 
yksittäisiä näytteitä on jäänyt ottamatta. 

- Osanäytteiden määrä ei täysin vastaa vaatimuksia, osanäytteitä tutkitaan 
satunnaisesti liian vähän. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Esimerkiksi: 

- Näytteenottosuunnitelma puuttuu kokonaan, mutta näytteitä on kuitenkin 
otettu jonkin verran. 

- Tuotteiden ja/tai tuotantoympäristön listerianäytteenottosuunnitelman 
perusteissa on selkeitä epäkohtia. Tai, jos toimija on valinnut Eviran 
näytteenottosuosituksen noudattamisen, hänen 
näytteenottosuunnitelmansa poikkeaa siitä merkittävästi. 

- Tutkittujen näytteiden määrä on huomattavasti suunniteltua määrää 
pienempi.  

- Jostakin tuoteryhmästä ei oteta näytteitä ollenkaan. 
- Näytteistä ei tutkita osanäytteitä tai osanäytteitä tutkitaan jatkuvasti liian 

vähän. 
- Suuri osa tuotantoympäristönäytteistä otetaan pinnoilta, jotka eivät ole 

kosketuksessa tuotteen kanssa, eikä tälle ole perusteita.   
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Näytteitä ei ole otettu tai niitä on otettu hyvin vähän. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002/EY 
- Mikrobikriteeriasetus (EY) N:o 2073/2005, 3 art. 
- Laitosasetus MMMa 795/2014, liite 3 luku 1.3 
- Raakamaitoasetus MMMa 699/2013, 14 §, liite 3  
- Eviran ohje 10501, Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) N:o 

2073/2005 soveltaminen 
 
Päivitykset versioon 2: 
Korjattavaa- kohdan esimerkkiä tuotantoympäristönäytteistä on täydennetty.  
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.7 Kampylobakteeriomavalvonta 
 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan broileriteurastamoihin, mutta ei pienteurastamoihin. 

 Tässä kohdassa arvioidaan maa- ja metsätalousministeriön broilereiden kampylobakteerival-
vonnasta antaman asetuksen (10/EEO/2007) vaatimusten täyttymistä tietyin osin. 

 Mikrobikriteeriasetuksen (EY) N:o 2073/2005) mukaisten kampylobakteerin prosessihygie-
niavaatimusten (niskanahkanäytteet) täyttymistä siipikarjateurastamoissa arvioidaan koh-
dassa 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset. 

 Näytteiden analysointiin käytettävän laboratorion kelpoisuus arvioidaan kohdassa 1.6 Oma-
valvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus. 

 Käytännön järjestelyt, jotka liittyvät eläinten teurastamiseen päivän viimeisenä silloin, kun pi-
topaikan yhden rakennuksen eläimistä on peräkkäisillä teurastuskerroilla todettu kampylo-
bakteeri (10/EEO/2007, 7 §), arvioidaan kohdassa 9.7 Teurastamolle tuotujen eläinten erot-
telu. 

 
 
Tarkastettavat asiat: 

 Tutkittavien teuraserien ja -lintujen määrä 

 Näytteenoton satunnaisuus ja ajallinen jakautuminen 

 Näytteenotto ja näytteiden käsittely sekä merkintä 

 Kampylobakteeripositiivisten teuraserien seuranta, jolla teurastamotoimija voi tunnistaa pito-
paikkojen rakennukset, joiden eläimissä on kahdella peräkkäisellä teurastuskerralla todettu 
kampylobakteeri 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma tarkaste-
taan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Kampylobakteerivalvonta on teurastamossa, tässä kohdassa tarkastettavien asi-
oiden osalta, vaatimusten mukaista.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvalli-
suutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Toiminta ja omavalvontasuunnitelma ovat pääosin vaatimusten mukaisia, mutta 
niissä esiintyy pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta olennaisesti tutkit-
tavien näytteiden laatuun, määrään tai tutkimustuloksiin. Arvosana voi olla hyvä 
vaikka esimerkiksi: 

- Teuraserän näytteet on joskus otettu teurasjärjestyksessä peräkkäisistä lin-
nuista tai näytteenotto ei joskus muuten jakaannu tasaisesti koko teuras-
erään, niin että näytteenotto ei ole satunnaista. 

- Yksittäisiä näytteitä tai yksittäisen teuraserän näytteet on unohdettu ottaa. 
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Teurastamotoimija tunnistaa myös teuraserät, jotka tulee pitopaikan saman ra-
kennuksen aikaisempien teuraserien kampylobakteeritutkimustulosten perus-
teella teurastaa päivän viimeisenä. 

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai joh-
tavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Toiminnassa ja/tai omavalvontasuunnitelmassa on epäkohtia, jotka vaikuttavat 
olennaisesti tutkittavien näytteiden laatuun, määrään tai tutkimustuloksiin. Arvo-
sana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Näytteitä lähetetään toistuvasti laboratorioon liian kauan niiden ottamisen jäl-
keen, niin että teurastamotoimijasta johtuvasta syystä, ne eivät ole tutkitta-
vissa vaadittujen aikarajojen puitteissa. 

- Kampylobakteerinäytteenotto ei sisälly laitoksen omavalvontasuunnitel-
maan, mutta toiminta on vaatimusten mukaista. 

- Tutkittavien näytteiden määrissä on merkittäviä tai usein toistuvia puutteita. 
Lisäksi arvosana voi olla korjattavaa, jos teurastamotoimija ei ole 
tunnistanut teuraseriä, jotka olisi pitopaikan saman rakennuksen ai-
kaisempien teuraserien kampylobakteeritutkimustulosten perus-
teella pitänyt teurastaa päivän viimeisenä.  

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai joh-
tavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Kampylobakteerinäytteitä ei ole otettu tai lähetetty tutkimuksiin tai näytteen-
otossa, näytteiden käsittelyssä tai näytteiden merkinnässä on pääsääntöisesti 
sellaisia puutteita, että näytteet ovat tutkimuskelvottomia. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Laitosasetus, MMMa 795/2014, liite 3, luku 2, 2 mom ja kohta 2.2, alakohta 8 
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta, MMMa 

10/EEO/2007 ja asetusehdotuksen perustelumuistio 
 
Päivitykset versioon 2: 
 ”Huomioitavaa”-kohtaan on lisätty mikrobikriteeriasetuksen mukaisen kampylobakteerin prosessihygieniavaa-
timuksen arviointi kohdassa 17.1 
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 
17.8 Kalastustuotteiden histamiiniomavalvonta 
 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta arvioidaan kala-alan laitoksissa, joissa käsitellään tuoretta tai jalostettua tonnikalaa, 
makrillia tai sardiinia. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Näytteenoton tiheys, tutkittavat tuoteryhmät ja osanäytteiden määrä.  

 Edellä mainituissa tutkimuksissa mahdolliset ilmenneet poikkeamat, toteutuneet korjaavat 
toimenpiteet ja niistä pidetty kirjanpito. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä omavalvontasuunnitelma tarkastetaan soveltaen 
ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. 
 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Histamiininäytteenottosuunnitelma on asianmukaisesti perusteltu tai se vastaa 
Eviran näytteenottosuosituksia. Näytteet on otettu suunnitelman mukaisesti. 

 
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Esimerkiksi: 
- Näytteenottosuunnitelman perusteissa on pieniä epäkohtia. Tai, jos toimija 

on valinnut Eviran näytteenottosuositusten noudattamisen, hänen 
näytteenottosuunnitelmansa ei kuitenkaan täysin vastaa sitä. 

- Näytteenottosuunnitelma on asianmukaisesti perusteltu tai se vastaa Eviran 
näytteenottosuositusta. Näytteet on pääsääntöisesti otettu suunnitelmien 
mukaisesti, mutta yksittäisiä näytteitä on jäänyt ottamatta. 

- Osanäytteiden määrä ei täysin vastaa vaatimuksia, osanäytteitä tutkitaan 
satunnaisesti liian vähän. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.. 

  
Esimerkiksi: 

- Näytteenottosuunnitelma puuttuu kokonaan, mutta näytteitä on kuitenkin 
otettu jonkin verran. 

- Näytteenottosuunnitelman perusteissa on selkeitä epäkohtia. Tai, jos toimija 
on valinnut Eviran näytteenottosuosituksen noudattamisen, hänen 
näytteenottosuunnitelmansa poikkeaa siitä merkittävästi. 

- Tutkittujen näytteiden määrä on huomattavasti suunniteltua määrää 
pienempi.  

- Jostakin tuoteryhmästä ei oteta näytteitä ollenkaan. 
- Näytteistä ei tutkita osanäytteitä tai osanäytteitä tutkitaan jatkuvasti liian 

vähän. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Esimerkiksi: 

- Näytteitä ei ole otettu tai niitä on otettu hyvin vähän. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002/EY 
- Mikrobikriteeriasetus (EY) N:o 2073/2005, 3 art. 
- Laitosasetus MMMa 795/2014 
- Eviran ohje 10501: elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) N:o 

2073/2005 soveltaminen 
-  

Päivitykset versioon 2: 
- Ohjeen otsikkoa on muutettu: ”histamiinivalvonta” on muutettu muotoon” histamiiniomavalvonta”. 
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 
17.9 Raakamaidon laatututkimukset 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan arvioitaessa raakamaitoa vastaanottavan laitoksen toimintaa 
raakamaidon laadun valvonnan toteuttamisen osalta. Maitoalan toimijan on aloitettava 
menettelyt sen varmistamiseksi, että laitoksen vastaanottama raakamaito täyttää asetuksen 
853/2004 mainitsemat vaatimukset raakamaidon pesäkemäärän, somaattisten solujen 
määrän sekä tavanomaisten Delvotestillä tutkittavien antibioottijäämien osalta. Menettelyillä 
tarkoitetaan sitä, että laitos huolehtii mainittujen tutkimusten toteutumisesta. Jos 
raakamaidon toimittaja vastaa mainituista tutkimuksista, vastaanottavan laitoksen tulee 
huolehtia siitä, että tutkimustulokset ovat säännöllisesti laitoksen käytettävissä. 

 Raakamaidon lääke- ja muita jäämiä arvioidaan tarkemmin kohdissa 17.11 – 17.14. 

 Lisäksi arvioidaan laitosasetuksen määräämien raakamaidon vastaanottotarkastusten 
(vastaanotettujen raakamaitoerien lämpötila, ulkonäkö ja haju aistinvaraisesti, sekä 
mahdolliset mikrobilääkejäämät) toteutumista. 

 Laitoksen omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kuvaukset mainittujen tutkimusten ja 
tarkastusten toteutuksesta, sekä toimintaohjeet mahdollisia laatupoikkeamia varten, sekä 
ohjeet tiedotuksesta valvontaviranomaiselle. 

 
Tarkastettavia asioita: 

 Vastaanotettuun alkutuotantopaikalla tuotettuun raakamaitoon kohdistuneet pesäkemäärän 
ja somaattisten solujen tutkimustulokset, sekä maidon testaus mikrobilääkejäämien varalta. 

 Vastaanotettavan raakamaidon lämpötila, aistinvarainen arviointi (ulkonäkö ja haju), sekä 
mikrobilääkejäämätutkimus. 

 Edellä mainituissa tutkimuksissa mahdolliset ilmenneet laatupoikkeamat, toteutuneet 
korjaavat toimenpiteet ja kirjanpito. 

 Omavalvontasuunnitelman menettelyohjeet raakamaidon laatupoikkeamien varalle, sekä 
tiedotusohje valvontaviranomaiselle. 

  

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Raakamaidon laatututkimukset toteutuvat, toiminta on kuvattu 
omavalvontasuunnitelmassa, kirjanpito toimista ja tiedotus toteutuvat. 

- Omavalvontakirjanpidossa on tiedot alkutuotantopaikalla tuotetun 
raakamaidon pesäkemäärän, somaattisten solujen määrän, sekä 
mikrobilääkejäämätutkimusten tutkimustuloksista.  

- Vastaanotetun raakamaidon lämpötila mitataan, ulkonäkö ja haju 
tarkastetaan aistinvaraisesti ja mikrobilääkejäämätutkimus suoritetaan. 
Vastaanottotarkastuksen järjestelystä on kuvaus 
omavalvontasuunnitelmassa ja sitä noudatetaan. 

- Kirjanpito edellä mainituissa tutkimuksissa ilmenneistä mahdollisista 
poikkeamista ja toteutuneista korjaavista toimenpiteistä on saatavissa. 
Korjaavat toimenpiteet ovat olleet riittävät ja oikeat. 

- Omavalvontasuunnitelmassa on menettelyohjeet poikkeamien varalle, sekä 
ohjeet tiedotuksesta valvontaviranomaiselle. Tiedotus viranomaisille on 
toteutunut. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Raakamaidon laatututkimusvelvoitteet toteutuvat, toiminta on kuvattu 
omavalvontasuunnitelmassa, mutta kirjanpidossa on täydennettävää. 

- Raakamaidon pesäkemäärän- ja somaattisten solujen määrän tutkimusten 
tai mikrobilääkejäämätutkimusten tuloksia on seurattu, mutta kaikkia 
tuloksia ei ole omavalvontakirjanpidossa. 

- Vastaanotetun raakamaidon lämpötila mitataan, aistinvarainen arviointi 
(ulkonäkö ja haju) suoritetaan, samoin kuin mikrobilääkejäämätutkimus, 
mutta kaikkia tuloksia ei ole omavalvontakirjanpidossa. 
Vastaanottotarkastuksen järjestelystä on kuvaus 
omavalvontasuunnitelmassa. 

- Poikkeamien tai korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä puutteita. 
Korjaavat toimenpiteet ovat olleet kuitenkin riittävät. 

- Omavalvontasuunnitelmassa on menettelyohjeet poikkeamien varalle, sekä 
ohjeet tiedotuksesta valvontaviranomaiselle. Tiedotus viranomaisille on 
toteutunut. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Raakamaidon laatututkimusvelvoitteiden toteutumisessa, kirjanpidossa ja 
tiedotuksessa on puutteita. Toiminta ja korjaavat toimet on kuvattu 
omavalvontasuunnitelmassa. 

- Raakamaidon pesäkemäärän- ja somaattisten solujen määrän tutkimusten 
tai mikrobilääkejäämätutkimusten tuloksia on seurattu, mutta kaikkia 
tuloksia ei ole omavalvontakirjanpidossa. 

- Vastaanotetun raakamaidon lämpötila mitataan, aistinvarainen arviointi 
(ulkonäkö ja haju) suoritetaan, samoin kuin mikrobilääkejäämätutkimus, 
mutta kaikkia tuloksia ei ole omavalvontakirjanpidossa. 
Vastaanottotutkimusten järjestelyistä ei ole kuvausta 
omavalvontasuunnitelmassa. 

- Poikkeamia ei ole kirjattu, vaikka käy ilmi, että poikkeamia on esiintynyt ja 
korjaavat toimenpiteet poikkeamatapauksissa ovat olleet väärät tai 
riittämättömät.  

- Omavalvontasuunnitelmassa on puutteelliset menettelyohjeet poikkeamien 
varalle, sekä tiedotuksesta valvontaviranomaiselle. Tiedotuksessa 
viranomaisille on puutteita. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Raakamaidon laatututkimusvelvoitteiden toteutumisessa, kirjanpidossa ja 
tiedotuksessa on vakavia puutteita. Toiminta ja korjaavat toimet on kuvattu 
puutteellisesti omavalvontasuunnitelmassa. 

- Raakamaidon pesäkemäärän- ja somaattisten solujen määrän tutkimusten 
tai mikrobilääkejäämätutkimusten tuloksia ei seurata, eikä niitä ole 
omavalvontakirjanpidossa. 

- Raakamaidon vastaanottotarkastuksia ei tehdä. Vastaanottotarkastusten 
järjestelyistä ei ole kuvausta omavalvontasuunnitelmassa. 

- Poikkeamia ei ole kirjattu, vaikka käy ilmi, että poikkeamia on esiintynyt ja 
korjaavat toimenpiteet poikkeamatapauksissa ovat olleet väärät tai 
riittämättömät. 

- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole kuvausta raakamaidon 
laatuvaatimuksista, laadunvalvonnasta, eikä toiminnasta mahdollisten 
raakamaidon laatupoikkeamien varalta. Tiedotuksessa viranomaisille on 
puutteita. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, 
luku I, osa III 

- Laitosasetus 795/2015 
- Raakamaitoasetus 699/2013 



     

    

    

Valvontaosasto, elintarvikehygieniayksikkö ja tuoteturvallisuusyksikkö 

Oiva-arviointiohje hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.10 Tuotteiden säilyvyystutkimukset 
 
 
Huomioitavaa: Toistaiseksi asiaa ei arvioida hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa. 
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 
17.11 Lääkejäämät 
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa 
 
Tässä asiakokonaisuudessa tarkastetaan, että toimija on tiedostanut tuotantoeläimille sallittujen 
lääkeaineiden (mikrobilääkeaineiden lisäksi myös muut lääkeaineet, esim. kipu- tai loislääkkeet) 
jäämiin ja tuotantoeläimille kiellettyihin aineisiin liittyvät riskit ja että toimija pyrkii hallitsemaan niitä 
vastaanottaessaan laitokseen eläimiä tai eläimistä saatavia elintarvikkeita. Tyypillisiä 
hallintakeinoja ovat omavalvontatutkimukset ja asiakirjatarkastukset. Toimijan on ilmoitettava 
havaitsemistaan tai epäilemistään epäkohdista laitosta valvovalle viranomaiselle ja ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi. Lääkejäämien huomioiminen on osa 
elintarvikkeiden kemiallisen turvallisuuden varmistamista. 
 
Huomioitavaa: 

 Tämä kohta tarkastetaan, kun kyseessä on laitos, ensisijaisesti teurastamo, 
pienteurastamo tai maitoalan laitos. Ohjetta sovelletaan harkinnan mukaan myös muihin 
eläimiä tai eläimistä saatavia elintarvikkeita vastaanottaviin laitoksiin (mm. 
siipikarjateurastamoihin, poroteurastamoihin, munapakkaamoihin ja kala-alan laitoksiin) 
ottaen huomioon laitoksen toiminnan luonne ja laajuus. 

 Harkintaperusteisesti kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, 
pakkaa, tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) 
sellaisia elintarvikkeita tai niiden ainesosia, joille on vahvistettu lainsäädännölliset 
enimmäismäärät lääkejäämien osalta (esim. mahdolliset loislääkejäämät naudanlihassa): 

 Tässä ohjeessa arvioidaan raakamaidossa mahdollisesti olevien lääkejäämien 
riskinhallintaa (riskinarviointi ja tarvittavat hallintakeinot). Raakamaidon laatututkimukset 
arvioidaan ohjeessa 17.9. 

 Elintarvikeketjua koskevien tietojen tarkastaminen arvioidaan ohjeessa 9.2. 

 Omavalvontatutkimuksiin liittyvä näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma (mm. menetelmien 
vaatimustenmukaisuus ja laboratoriot) arvioidaan ohjeessa 13.1. 

 Hevosten tunnistusasiakirjojen tarkastaminen arvioidaan ohjeessa 9.5. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Lääkejäämiin (mikrobilääkejäämien lisäksi myös muut tuotantoeläimille sallitut lääkeaineet) ja 
kiellettyihin aineisiin liittyvät riskit tulee tunnistaa osana laitoksen omavalvontaa toiminnan luonne 
ja laajuus huomioiden ja niiden toteamiseksi ja poistamiseksi tarvittavat keinot on huomioitava 
laitoksen omavalvontasuunnitelmassa. Lisäksi tarkastetaan, onko toimija noudattanut mahdollisiin 
lääkejäämiin liittyvää omavalvontasuunnitelmaansa. Tässä kohdassa tulee tarkastella 
asiakokonaisuutta, joka muodostuu siitä, että: 
 

 Toimija on huomioinut vastaanottamansa eläintä koskevien elintarvikeketjutietojen tai muun 
elintarviketta koskevien tietojen tarkastamisen yhteydessä myös mahdolliset lääkejäämät 
tai kielletyt aineet. Lääkitystietojen tarkastamisen ja arvioinnin tulisi sisältyä toimijan 
suorittamaan elintarvikeketjutietojen arviointiin varoajan riittävyyden tarkastamisen lisäksi. 

 Laitoksen näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmassa on huomioitu myös lääkejäämät. Tässä 
kohdassa tarkastetaan erityisesti, että omavalvontaan kuuluvat mikrobilääkejäämätestit on 
huomioitu ja että ne tehdään säädösten vaatimusten mukaisesti ja suunnitelmaa 
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noudattaen. Joissakin tapauksissa toimija voi tehdä lääkejäämiä koskevat tarkastukset 
asiakirjatarkastuksina (esim. pieni maitoalan laitos tai elintarvikkeiden maahantuojat / 
hankintasopimukset). 

 Omavalvontasuunnitelmassa on menettelyohjeet sen varalle, ettei lääkejäämiä sisältävää 
elintarviketta päädy kulutukseen silloin, kun elintarvikkeessa epäillään olevan tai että 
esimerkiksi omavalvontatutkimuksessa todetaan sen sisältävän lääkejäämiä yli 
lainsäädännön raja-arvojen tai tuotantoeläimille kiellettyä ainetta. 

 Omavalvontatutkimuksista ja niiden tuloksista, poikkeavista tilanteista ja tehdyistä 
toimenpiteistä ml laitosta valvovalle viranomaiselle tehdyistä ilmoituksista on pidetty kirjaa. 
Kirjanpidon avulla voidaan arvioida, ovatko tutkimustulosten tai asiakirjatarkastusten 
johdosta tarvittaessa toteutetut korjaavat toimenpiteet olleet riittävän laajat ja riittävän 
nopeasti toteutetut ja onko poikkeavista tilanteista ilmoitettu laitosta valvovalle 
viranomaiselle toimialakohtaisten säädösten mukaisesti. 

 Toimijan tulee tunnistaa myös esim. maahantuomansa elintarvikkeen osalta kyseisen 
elintarvikkeen kannalta oleelliset lääkejäämiin liittyvät riskit (esim. jos elintarvike on peräisin 
kolmannesta maasta, jossa tuotantoeläimille on käytössä sellaisia lääkeaineita, joita ei ole 
hyväksytty EU:ssa). Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 
tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijalla on osoittaa riskinhallinnan varmentamiseksi 
esimerkiksi analyysitodistuksia tai dokumentteja auditoinnista. Huom! Eräkohtainen 
varmentaminen ei ole välttämätöntä ja siihen vaikuttaa mm. toiminnan laajuus. Myös 
mahdolliset viranomaistutkimusten tulokset ovat hyödynnettävissä osana toimijan 
omavalvontaa.  
 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi: 
 

- Lääkejäämiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niiden hallitseminen on 
huomioitu omavalvontasuunnitelmassa mikrobilääkeaineiden lisäksi myös 
muiden lääkeaineiden osalta esim. maininnalla, että tarkastettaessa 
elintarvikeketjutietoja, lääkitystiedoista tulisi huomioida kokonaisuus 
varoaikojen riittävyyden lisäksi ja että esimerkiksi tavanomaisista 
poikkeavan suurista lääkkeiden käyttömääristä tulee ilmoittaa laitoksen 
valvojalle. 
 

- Lääkitystiedot on tarkastettu osana elintarvikeketjua koskevia tietoja 
jokaisen teurastamoon toimitetun eläimen tai eläinryhmän osalta. Jos 
tiedoissa on todettu poikkeavuuksia varoaikojen riittämättömyyden ohella 
tai jostakin muusta syystä, myös niistä on ilmoitettu laitosta valvovalle 
viranomaiselle. Epäily voi perustua esimerkiksi siihen, että saatavien 
tietojen perusteella teuraaksi toimitettua eläinerää on lääkitty 
poikkeuksellisen paljon tai että eläimellä havaitaan tuoreita pistosjälkiä jo 
ennen lihantarkastusta. Myös vastaan ottaessaan eläimistä saatavia 
elintarvikkeita toimija on pyrkinyt varmistamaan, etteivät elintarvikkeet 
sisällä lääkejäämiä sallittuja pitoisuuksia ylittäviä määriä. 
 

- Laitoksen näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma on riittävä ja siinä on 
huomioitu ainakin toimialakohtaisten säädösten edellyttämät 
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mikrobilääkejäämätestaukset. Tutkimukset on toteutettu suunnitelman 
mukaisesti säännöllisesti ja riittävän laajasti. 
 

- Teurastettavista eläimistä on otettu säännöllisesti näytteitä 
mikrobilääkejäämätestaukseen. Riittävänä näytemääränä voidaan pitää 
esimerkiksi 0,2 % teurastettujen eläinten lukumäärästä. Maitoalan 
laitoksissa jokainen laitoksen vastaanottama erä raakamaitoa on testattu 
mikrobilääkejäämien varalta. Pieni laitos voi soveltaa säädösten mukaisia 
helpotuksia ja mikrobilääkejäämätestauksen sijasta laitos on tarkastanut 
raakamaidon toimittajalta saadut tiedot jokaisen maitoerän osalta. 
 

- Omavalvontasuunnitelmassa on selkeät menettelyohjeet sen varalle, ettei 
lääkejäämiä sisältävää elintarviketta päätyisi kulutukseen.  Esimerkiksi, jos 
omavalvonnassa saadaan positiivinen mikrobilääkejäämätestitulos tai 
epäillään, että eläimessä tai elintarvikkeessa on lääkejäämiä raja-arvojen 
ylittävä pitoisuus, kyseinen eläin tai elintarvike siirretään sivuun 
odottamaan selvitysten valmistumista. Suunnitelmassa on huomioitu myös 
muita tilanteita jotka ovat mahdollisia toimiala huomioiden (esim. eläimen 
teurastamaan varoaikana eläinsuojelullisista syistä tai laitokseen 
kuljetettavana olevan maitokuorman tiedetään sisältävän lääkejäämiä). 
 

- Omavalvontatutkimuksista tai asiakirjatarkastuksista ja niiden tuloksista on 
pidetty kirjaa. Myös havaituista poikkeamista ja niiden vuoksi tehdyistä 
korjaavista toimenpiteistä ml laitosta valvovalle viranomaiselle tehdyistä 
ilmoituksista on pidetty kirjaa. 
 

- Kirjanpidon avulla voidaan todeta, että laitoksessa on noudatettu 
tarvittaessa omavalvontasuunnitelmassa kuvattuja menettelyohjeita, joita 
on tarkennettu tapauskohtaisesti. Mahdolliset korjaavat toimenpiteet on 
aloitettu heti ja ne ovat olleet asian laatuun nähden riittävät (esim. 
lääkejäämiä sisältävä elintarvike on toimitettu hävitykseen, mahdollinen 
takaisinveto). 
 

- Toimija on tunnistanut oleelliset lääkejäämiin liittyvät riskit myös 
maahantuomansa elintarvikkeen osalta. Elintarvikkeiden 
laatuvaatimuksista lääkejäämien osalta on sovittu esimerkiksi 
hankintasopimuksissa, jos on tiedossa, että niiden tuotantopaikkaan liittyy 
riskitekijöitä. Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi 
hankintasopimuksilla tai tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijalla on 
osoittaa riskinhallinnan varmentamiseksi esimerkiksi analyysitodistuksia 
tai dokumentteja auditoinnista. (Huom! Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus 
ratkaisevat kemiallisten analyysien tarpeellisuuden ja tarvittavat 
tutkimukset sekä analyysitiheyden). 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Lääkejäämiin liittyvät riskit on tunnistettu vähintään mikrobilääkkeiden osalta ja 
niiden hallitseminen on huomioitu omavalvontasuunnitelmassa. Esimerkiksi: 

 
- Lääkitystiedot on pääsääntöisesti tarkastettu varoaikojen riittävyys osana 

elintarvikeketjua koskevia tietoja teurastamoon toimitetun eläimen tai 
eläinryhmän osalta ja riittämättömistä varoajoista on ilmoitettu 
asianmukaisesti laitosta valvovalle viranomaiselle. Yksittäisiä 
epäilytapauksia ei ole tuotu valvojan tietoon. Myös vastaanottaessaan 
eläimistä saatavia elintarvikkeita, toimija on pyrkinyt varmistamaan, 
etteivät elintarvikkeet sisällä mikrobilääkejäämiä yli sallittujen 
pitoisuuksien. 
 

- Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma on riittävä ja siinä on huomioitu 
toimialakohtaisten säädösten edellyttämät mikrobilääkejäämätestaukset. 
Tutkimuksia on toteutettu pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta niitä on 
tehty osittain epäsäännöllisesti tai jonkin verran suunniteltua vähemmän. 
Elintarviketurvallisuus ei kuitenkaan ole vaarantunut. 
 

- Omavalvontasuunnitelmassa on menettelyohjeet sen varalle, ettei 
lääkejäämiä sisältävää elintarviketta päätyisi kulutukseen. Ohjeita on 
pääsääntöisesti noudatettu ja toimittu siten, ettei elintarviketta ole päätynyt 
kulutukseen. Tapauksesta on ilmoitettu joissakin tapauksissa lyhyellä 
viiveellä laitosta valvovalle viranomaiselle, jolloin myös korjaavien 
toimenpiteiden aloittaminen on saattanut viivästyä vähän. 
 

- Omavalvontatutkimuksista tai asiakirjatarkastuksista ja niiden tuloksista on 
pidetty kirjaa, mutta kirjauksissa on yksittäisiä epätarkkuuksia. Esimerkiksi 
kaikkia tuloksia ei ole kirjattu, jos ne ovat olleet kunnossa. Myös 
havaituista poikkeamista ja niiden vuoksi tehdyistä toimenpiteistä ml 
laitosta valvovalle viranomaiselle tehdyistä ilmoituksista on pidetty 
pääsääntöisesti kirjaa, mutta toteutetut korjaavat toimenpiteet on kuvattu 
joissakin tapauksissa vähän epätarkasti, jolloin niiden riittävyydestä on 
hankala varmistua. 
 

- Toimija on tunnistanut oleelliset lääkejäämiin liittyvät riskit myös 
maahantuomansa elintarvikkeen osalta. Tarvittaessa elintarvikkeiden 
laatuvaatimuksissa lääkejäämien osalta on sovittu esimerkiksi 
hankintasopimuksissa, mutta sen tueksi ei ole esittää esimerkiksi 
minkäänlaisia analyysitodistuksia. 

 
  



 
Esittelijä Kaija-Leena Saraste 

Asia 
Sivu/sivut 

17.11 
5 / 6 

  Ohje / versio 10320 /1 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 11.1.2016 

Valvontaosasto, Elintarvikehygieniayksikkö  

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Lääkejäämiin liittyviä riskejä ei ole tunnistettu riittävästi edes mikrobilääkkeiden 
osalta eikä niitä ole riittävästi huomioitu laitoksen omavalvontasuunnitelmassa. 
Esimerkiksi: 

 
- Lääkitystiedot on tarkastettu epäsäännöllisesti osana elintarvikeketjua 

koskevia tietoja teurastamoon toimitetun eläimen tai eläinryhmän osalta. 
Riittämättömistä varoajoista on yleensä ilmoitettu valvojalle, mutta usein 
viiveellä. Elintarviketurvallisuus heikentyy. 
 

- Epäilytapauksia on saatettu laitosta valvovan viranomaiseen tietoon vain 
harvoin. Vastaan ottaessaan eläimistä saatavia elintarvikkeita, toimija ei 
ole pyrkinyt mitenkään varmistamaan sitä, etteivät elintarvikkeet sisällä 
mikrobilääkejäämiä yli sallittujen pitoisuuksien. 
 

- Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmassa on huomioitu 
mikrobilääkejäämätestaukset, mutta se ei täytä toimialakohtaisia 
vaatimuksia esimerkiksi liian vähäisten näytemäärien vuoksi. 
Tutkimuksia/tarkastuksia on tehty, mutta epäsäännöllisesti ja/tai 
suunniteltua vähemmän. 
 

- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole selkeitä menettelyohjeita lääkejäämiä 
sisältävän elintarvikkeen varalle. Laitoksessa on pyrkimys toimia siten, 
ettei elintarviketta ole päätyisi kulutukseen, mutta asiaa ei voida 
varmistaa. Tapauksista on usein miten ilmoitettu pitkällä viiveellä 
valvojalle, jolloin korjaavien toimenpiteiden aloittaminen on selvästi 
hidastunut tai niitä ei ole voitu tehdä. 
 

- Omavalvontatutkimuksista tai asiakirjatarkastuksista ja niiden tuloksista on 
pidetty kirjaa, mutta kirjauksissa on lukuisia epätarkkuuksia ja puutteita. 
Havaituista poikkeamista ja niiden vuoksi tehdyistä korjaavista 
toimenpiteistä ml laitosta valvovalle viranomaiselle tehdyistä ilmoituksista 
on pidetty satunnaisesti kirjaa, mutta toteutetut korjaavat toimenpiteet on 
kuvattu epätarkasti ja puutteellisesti, joten niiden riittävyydestä ei voi 
varmistua. 
 

- Toimija ei ole huomioinut mahdollisia lääkejäämiin liittyviä riskejä 
maahantuomansa elintarvikkeen osalta. Elintarvikkeiden 
laatuvaatimuksista lääkejäämien osalta ei ole sovittu mitään esimerkiksi 
hankintasopimuksissa eikä minkäänlaisia analyysitodistuksia ole esittää 
riskinhallinnan tueksi. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Lääkejäämiin liittyviä riskejä ei ole tunnistettu eikä niiden hallitsemista ole 
huomioitu mitenkään laitoksen omavalvontasuunnitelmassa. 
Elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

- Toimija on tarkastanut lääkitystietoja satunnaisesti osana elintarvikeketjua 
koskevia tietoja. Riittämättömistä varoajoista ei ilmoiteta valvojalle kuin 
satunnaisesti, vaikka asiasta on huomautettu. Elintarviketurvallisuus 
vaarantuu. 
 

- Laitoksen näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmassa ei ole erikseen 
huomioitu mikrobilääkejäämätestauksia, vaikka toimialakohtaiset 
säädökset edellyttäisivät niitä. Tutkimuksia on kuitenkin tehty, mutta 
satunnaisesti. Elintarviketurvallisuus vaarantuu. 
 

- Omavalvontasuunnitelmassa ei ole menettelyohjeita lääkejäämiä 
sisältävän elintarvikkeen varalle eikä asiaa huomioida toiminnassa 
erityisesti. Laitosta valvovalle viranomaiselle on ilmoitettu satunnaisesti tai 
ei ollenkaan poikkeamista, vaikka niitä olisi todettukin. 
Elintarviketurvallisuus vaarantuu. 
 

- Omavalvontatutkimusten tuloksista on pidetty satunnaisesti tai ei 
ollenkaan kirjaa. Havaituista poikkeamista tai niiden vuoksi mahdollisesti 
tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ml laitosta valvovalle viranomaiselle 
tehdyistä ilmoituksista ei ole minkäänlaista kirjanpitoa, jonka avulla 
toimintaa voisi tarkastella jälkikäteen. 
 

- Elintarvikkeiden laatuvaatimukset lääkejäämien osalta eivät ole 
hallinnassa. Välitöntä korjausta vaativia epäkohta ovat esimerkiksi se, että 
elintarvikkeesta tehty kemiallinen analyysi on osoittanut lainsäädännössä 
vahvistetun lääkeaineen enimmäismäärän ylittyvän, mutta toimintaan ei 
ole tehtykorjaavia toimenpiteitä tai ne eivät ole olleet oikeita tai riittäviä. . 
Elintarviketurvallisuus vaarantuu. 

 
- Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja 

määräyksiä. 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002 
- Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Laitosasetus 795/2014 
- Mikrobilääkeaineiden osoittaminen lihantarkastuksessa mikrobiologisella menetelmällä 21/EEO/2001 
- Laki eläinten lääkitsemisestä 387/2014 
- Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) 470/2009 yhteisön menettelyistä farmakologisesti 

vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa 
- Komission asetus (EY) 37/2010 farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä 

elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta 
- Eviran ohje 17069: Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
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17. Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.12 Kasvinsuojeluainejäämät 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta):  

 Imeväisille tai lapsille suunnattuja elintarvikkeita (ml. lastenruoat, äidinmaidonkorvikkeet, 
vieroitusvalmisteet ja imeväisille tarkoitetut kliiniset ravintovalmisteet) 

 Merkittäviä määriä hedelmiä ja/tai marjoja (mm. tuoreet, jäädytetyt ja kuivatut) (esim. 
elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät näitä tuotteita >500 000 kg/vuosi) 

 Merkittäviä määriä vihanneksia ja kasviksia (mm. tuoreet, jäädytetyt ja kuivatut) (esim. 
elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät näitä tuotteita >500 000 kg/vuosi) 

 Merkittäviä määriä pähkinöitä ja/tai siemeniä (esim. elintarvikehuoneistot, jotka 
käsittelevät näitä tuotteita >10 000 kg/vuosi) 

 Merkittäviä määriä mausteita (esim. elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät näitä tuotteita 
>10 000 kg/vuosi) 

 Merkittäviä määriä teetä ja/tai yrttiuutejuomia (esim. elintarvikehuoneistot, jotka 
käsittelevät näitä tuotteita >10 000 kg/vuosi) 

 
Harkintaperusteisesti kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, 
tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää sellaisia elintarvikkeita tai niiden 
ainesosia, joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät kasvinsuojeluainejäämien 
osalta: 

 Hedelmät ja marjat 

 Vihannekset ja kasvikset 

 Kuivatut palkokasvit 

 Pähkinät 

 Mausteet 

 Viljat 

 Öljysiemenet ja öljysiemenkasvit  

 Sokerikasvit 

 Kahvi, tee, yrttiuutejuomat ja kaakao 

 Humala 

 Maaeläinperäiset tuotteet 

 Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat (tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, 
suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi), muut jalostetut 
tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet 
o Maito ja kerma (tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön), voi 

tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine 
o Linnunmunat (tuoreet, säilötyt tai keitetyt), kuorettomat linnunmunat ja 

munankeltuainen (tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, 
jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta 
sisältävät) 

o Hunaja ja muut maaeläinperäiset tuotteet 
 
Tätä ohjetta sovelletaan harkintaperusteisesti vain niissä vähittäismyynti- ja tarjoilupaikoissa, jotka 
tuovat maahan (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) edellä mainittuja elintarvikkeita. 
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Lainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia elintarvikeketjun toimijoita toiminnan laajuudesta ja 
vaikuttavuudesta riippumatta. Oiva-ohjeessa on otettu huomioon riskiperusteisuus rajaamalla niitä 
toimintoja, joihin viranomaisvalvonta ensisijaisesti tulisi kohdentaa. Harkintaperusteisesti (esim. 
erityiset ongelmat, aikaisemmat valvontatiedot, epäily, takaisinvedot, valvontayksikön omat 
valvontaprojektit) kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo 
(sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää sellaisia elintarvikkeita tai niiden ainesosia, 
joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät kasvinsuojeluainejäämien osalta. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan (tarvittaessa pistokokein esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan 
luonne ja laajuus huomioiden) tarkastamalla seuraavia asioita: 
 
Elintarvikkeita, jotka sisältävät kasvinsuojeluainejäämiä yli vahvistetun enimmäismäärän ei saateta 
markkinoille, eikä niitä käytetä elintarvikkeiden ainesosina. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee ko. elintarvikkeen kannalta kasvinsuojeluainejäämiin liittyvät 
merkitykselliset vaarat. 

 Elintarvikkeiden tai niiden raaka-aineiden riskinhallinta on osoitettavissa (esimerkiksi 
hankintasopimuksin tai tuotespesifikaatioin) ja varmennettavissa (esimerkiksi 
analyysitodistuksin tai auditoinnein). 

 HUOM! Eräkohtaista varmentamista ei edellytetä. Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus 
määrittelevät analyysitiheyden. Myös mahdolliset viranomaisnäytteenoton 
tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä.  

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 
 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee kasvinsuojeluainejäämiin liittyvät vaarat.  
- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 

tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijalla on osoittaa riskinhallinnan 
varmentamiseksi esimerkiksi analyysitodistuksia tai dokumentteja 
auditoinnista. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarvike-
turvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Kasvinsuojeluainejäämien hallinta on pääosin edellä mainittujen vaatimusten 

mukaista. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 

- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 
tuotespesifikaatioilla, mutta sen tueksi ei ole esittää esimerkiksi 
analyysitodistuksia.  

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 
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 Kasvinsuojeluainejäämiin liittyvien riskien hallinnassa on selviä puutteita. 
Epäkohtia ovat esimerkiksi:  
- Riskinhallinta ei ole osoitettavissa millään keinoin. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut 
annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 
 

 Kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit eivät ole hallinnassa. Tällaisia välitöntä 
korjausta tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Kemiallinen analyysi on osoittanut lainsäädännössä vahvistetun 

enimmäismäärän ylittyvän tai EU:n alueella hyväksymättömän 
kasvinsuojeluaineen tehoaineen käytön, mutta toimintaan ei ole tehty 
korjaavia toimenpiteitä tai ne eivät ole olleet oikeat/riittävät. 

- Toimijalla ei kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ole esittää keinoja 
riskinhallinnan osoittamiseksi. 

 

 

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita: 
 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä 
neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (muutoksineen) 

- Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruokien torjunta-ainejäämistä 1215/2007 
- Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta 

1216/2007 
- Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (Eviran julkaisuja 13/2013) 
 
 
Päivitykset versioon 5:  
 
- Tarkennettu harkintaperusteisuuden käsitettä.  
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17  Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.13  Ympäristöstä peräisin olevat vierasaineet 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) 

 lastenruokia (ml. äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet, imeväisten 
erityisruokavaliovalmisteet ja imeväisten ja pikkulasten juomat) 

 merkittäviä määriä pyydettyä kalaa tai niistä valmistettuja kalastustuotteita (esim. 
elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät näitä tuotteita > 50 000 kg/vuosi) 

 merkittäviä määriä riisiä tai riisituotteita (esim. elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät 
näitä tuotteita > 50 000 kg/vuosi) 

 merkittäviä määriä luonnonmarjoja tai -sieniä (esim. elintarvikehuoneistot, jotka 
käsittelevät näitä tuotteita > 50 000 kg/vuosi). 

 
Pyydetyn kalan osalta samanaikaisesti suositellaan tarkastettavaksi ohje 16.4 (Dioksiini-
poikkeuksen alaisen kalan ja kalastustuotteiden jäljitettävyys). 
 
Harkintaperusteisesti kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, 
tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) sellaisia 
elintarvikkeita tai niiden ainesosia, joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät 
ympäristöstä peräisin olevien vierasaineiden osalta: 

 mm. maito ja maitovalmisteet, liha ja lihatuotteet, sisäelimet, kala ja kalastustuotteet, 
kananmunat ja munatuotteet, äyriäiset, simpukat, palkovihannekset, vilja, vihannekset, 
sienet, hedelmät, marjat, rasvat ja öljyt, ravintolisät, soijapavut, kaakao- ja suklaatuotteet, 
tölkkijuomat, hedelmätäysmehut, -tiivisteet ja hedelmänektarit, hunaja, riisi, riisivohvelit, 
riisivohvelikeksit, riisikeksit ja riisikakut1,2. 

 
Tätä ohjetta sovelletaan harkintaperusteisesti vain niissä vähittäismyynti- ja tarjoilupaikoissa, jotka 
tuovat maahan (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) edellä mainittuja elintarvikkeita. 
 
Lainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia elintarvikeketjun toimijoita toiminnan laajuudesta ja 
vaikuttavuudesta riippumatta. Oiva-ohjeessa on otettu huomioon riskiperusteisuus rajaamalla niitä 
toimintoja, joihin viranomaisvalvonta ensisijaisesti tulisi kohdentaa. Harkintaperusteisesti (esim. 
erityiset ongelmat, aikaisemmat valvontatiedot, epäily, takaisinvedot, valvontayksikön omat 
valvontaprojektit) kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo 
(sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää sellaisia elintarvikkeita tai niiden ainesosia, 
joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät ympäristöstä peräisin olevien 
vierasaineiden osalta. 
 
 
Tarkastettavia asioita:  
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan (tarvittaessa pistokokein esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan 
luonne ja laajuus huomioiden) tarkastamalla seuraavia asioita: 
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Elintarvikkeita, jotka sisältävät ympäristöstä peräisin olevia vierasaineita (raskasmetallit, dioksiinit 
ja PCB-yhdisteet, radioaktiiviset aineet) yli vahvistetun enimmäismäärän ei saateta markkinoille, 
eikä niitä käytetä elintarvikkeiden ainesosina. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee ko. elintarvikkeen kannalta ympäristöstä peräisin oleviin 
vierasaineisiin liittyvät erityisesti huomioitavat vaarat (esim. pyydetty kala – raskasmetallit, 
erityisesti elohopea; luonnonmarjat ja –sienet – radioaktiiviset aineet; riisi – 
epäorgaaninen arseeni). 

 Elintarvikkeiden tai niiden raaka-aineiden riskinhallinta on osoitettavissa (esimerkiksi 
hankintasopimuksin tai tuotespesifikaatioin) ja varmennettavissa (esimerkiksi 
analyysitodistuksin tai auditoinnein). 

 HUOM! Eräkohtaista varmentamista ei edellytetä. Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus 
määrittelevät esimerkiksi analyysitiheyden - myös mahdolliset viranomaisnäytteenoton 
tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä. Dioksiinipoikkeuksen alaisen kalan ja 
kalastustuotteiden osalta ko. analyysitodistukset ovat tarpeettomia, jos elintarvikkeet on 
tarkoitettu poikkeuksen mukaisille markkinoille. 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee ympäristöstä peräisin oleviin vierasaineisiin liittyvät 
vaarat. 

- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 
tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijalla on osoittaa riskinhallinnan 
varmentamiseksi esimerkiksi analyysitodistuksia tai dokumentteja 
auditoinnista.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Ympäristöstä peräisin olevien vierasaineiden hallinta on pääosin edellä 
mainittujen vaatimusten mukaista. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 

tuotespesifikaatioilla, mutta sen tueksi ei ole esittää esimerkiksi 
analyysitodistuksia. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Ympäristöstä peräisin oleviin vierasaineisiin liittyvien riskien hallinnassa on selviä 
puutteita. Epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Riskinhallinta ei ole osoitettavissa millään keinoin. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 
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Ympäristöstä peräisin oleviin vierasaineisiin liittyvät riskit eivät ole hallinnassa. 
Tällaisia välitöntä korjausta tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Kemiallinen analyysi on osoittanut lainsäädännössä vahvistetun 

enimmäismäärän ylittyvän, mutta toimintaan ei ole tehty korjaavia 
toimenpiteitä tai ne eivät ole olleet oikeat/riittävät. 

- Toimijalla ei kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ole esittää keinoja 
riskinhallinnan osoittamiseksi. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
 
- 1Euroopan komission asetus tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien 

vahvistamisesta (EY) N:o 1881/2006 
- 2Komission suositus väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse 

tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden 
seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta 
(2003/274/Euratom) 

- Neuvoston asetus elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 
(ETY) N:o 315/93 

- Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (Eviran julkaisuja 13/2013) 
 
 
Päivitykset versioon 3:  
- Tarkennettu harkintaperusteisuuden käsitettä. 
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17  Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.14  Hometoksiinit 
 
Huomioitavaa:  
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) 

 lastenruokia (ml. äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja imeväisten 
erityisruokavaliovalmisteet) 

 merkittäviä määriä viljaa tai viljavalmisteita (esim. elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät 
näitä tuotteita > 500 000 kg/vuosi) 

 merkittäviä määriä pähkinöitä, maapähkinöitä, kuivattuja hedelmiä tai maissia tai niistä 
valmistettuja tuotteita (esim. elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät näitä tuotteita > 10 000 
kg/vuosi) 

 merkittäviä määriä hedelmämehuja, -tiivisteitä tai –nektareita (esim. elintarvikehuoneistot, 
jotka käsittelevät näitä tuotteita > 500 000 kg/vuosi). 

 
Harkintaperusteisesti kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, 
tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) sellaisia 
elintarvikkeita tai niiden ainesosia, joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät 
hometoksiinien tai torajyväpahkojen osalta: 

 mm. maapähkinät ja muut öljysiemenet, mantelit, pistaasipähkinät, aprikoosin siemenet, 
hasselpähkinät, parapähkinät, muut pähkinät, kuivatut hedelmät, vilja ja viljavalmisteet (ml. 
maissi ja riisi), raakamaito, lämpökäsitelty maito, mausteet ja mausteseokset, rusinat, kahvi 
(paahdetut kahvipavut, jauhettu paahdettu kahvi, pikakahvi), rypälemehu (ml. 
rypälemehutiivisteet ja –nektarit), lakritsi (ml. lakritsijuuri ja –uute), muu kuin kuluttajalle 
myyty vehnägluteeni, hedelmätäysmehut (ml. hedelmätäysmehutiivisteet ja –nektarit), 
kiinteät omenavalmisteet (ml. omenahilloke ja -sose), pasta, leipä, kakut, leivokset, keksit, 
pikkuleivät, viljavälipalat, aamiaishiutaleet, jalostettu maissiöljy, punariisi-ravintolisät1. 

 
Tätä ohjetta sovelletaan harkintaperusteisesti vain niissä vähittäismyynti- ja tarjoilupaikoissa, jotka 
tuovat maahan (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) edellä mainittuja elintarvikkeita. 
 
Lainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia elintarvikeketjun toimijoita toiminnan laajuudesta ja 
vaikuttavuudesta riippumatta. Oiva-ohjeessa on otettu huomioon riskiperusteisuus rajaamalla niitä 
toimintoja, joihin viranomaisvalvonta ensisijaisesti tulisi kohdentaa. Harkintaperusteisesti (esim. 
erityiset ongelmat, aikaisemmat valvontatiedot, epäily, takaisinvedot, valvontayksikön omat 
valvontaprojektit) kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo 
(sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää sellaisia elintarvikkeita tai niiden ainesosia, 
joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät hometoksiinien osalta. 
 

 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan (tarvittaessa pistokokein esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan 
luonne ja laajuus huomioiden) tarkastamalla seuraavia asioita: 
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Elintarvikkeita, jotka sisältävät hometoksiineja (aflatoksiinit, okratoksiini A, patuliini, 
deoksinivalenoli, zearalenoni, fumonisiinit, sitriniini) ja/tai torajyväpahkoja yli vahvistetun 
enimmäismäärän, ei saateta markkinoille, eikä niitä käytetä elintarvikkeiden ainesosina. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee ko. elintarvikkeen kannalta hometoksiineihin tai 
torajyväpahkoihin liittyvät erityisesti huomioitavat vaarat (esim. vilja ja viljavalmisteet – 
deoksinivalenoli/okratoksiini A/zearalenoni, maissi ja maissivalmisteet – 
fumonisiinit/aflatoksiinit, pähkinät – aflatoksiinit, hedelmämehut – patuliini, 
käsittelemättömät viljat - torajyväpahkat). 

 Elintarvikkeiden tai niiden raaka-aineiden riskinhallinta on osoitettavissa (esimerkiksi 
hankintasopimuksin tai tuotespesifikaatioin) ja varmennettavissa (esimerkiksi 
analyysitodistuksin tai auditoinnein). 

 HUOM! Eräkohtaista varmentamista ei edellytetä. Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus 
määrittelevät esimerkiksi analyysitiheyden – myös mahdolliset viranomaisnäytteenoton 
tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä. 
 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee hometoksiineihin ja/tai torajyväpahkoihin liittyvät 
vaarat.  
- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 

tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijalla on osoittaa riskinhallinan 
varmentamiseksi esimerkiksi analyysitodistuksia tai dokumentteja 
auditoinnista.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Hometoksiinien ja/tai torajyväpahkojen hallinta on pääosin edellä mainittujen 
vaatimusten mukaista. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 

- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 
tuotespesifikaatioilla, mutta sen tueksi ei ole esittää esimerkiksi 
analyysitodistuksia. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Hometoksiineihin ja/tai torajyväpahkoihin liittyvien riskien hallinnassa on selviä 
puutteita. Epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Riskinhallinta ei ole osoitettavissa millään keinoin. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Hometoksiineihin ja/tai torajyväpahkoihin liittyvät riskit eivät ole hallinnassa. 
Tällaisia välitöntä korjausta tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 
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- Kemiallinen analyysi (torajyvien osalta mikroskooppinen tutkimus) on 
osoittanut lainsäädännössä vahvistetun enimmäismäärän ylittyvän, mutta 
toimintaan ei ole tehty korjaavia toimenpiteitä tai ne eivät ole olleet 
oikeat/riittävät. 

- Toimijalla ei kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ole esittää keinoja 
riskinhallinnan osoittamiseksi. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
 
- 1 Euroopan komission asetus tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden 

enimmäismäärien vahvistamisesta (EY) N:o 1881/2006 
- Neuvoston asetus elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 

(ETY) N:o 315/93 
- Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (Eviran julkaisuja 13/2013) 

 
 
Päivitykset versioon 3:  
 
- Tarkennettu harkintaperusteisuuden käsitettä. 
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17  Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.15  Prosessissa syntyvät vierasaineet 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) 

 lastenruokia (ml. äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja imeväisten 
erityisruokavaliovalmisteet) 

 elintarvikkeita, joiden valmistuksessa käytetään perinteisiä savustusprosesseja (HUOM! 
Ohje ei koske savuaromeilla, esim. nestesavulla valmistettuja elintarvikkeita tai niiden 
raaka-aineita). 

 
Harkintaperusteisesti kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, 
tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) sellaisia 
elintarvikkeita tai niiden ainesosia, joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät 
prosessissa syntyvien vierasaineiden osalta: 

 mm. savustettu liha ja niistä tehdyt valmisteet, savustettu kala, savustetut 
kalastustuotteet, öljyt ja rasvat, kaakaopavut ja niistä tehdyt valmisteet, simpukat, 
hydrolysoitu kasviproteiini, soijakastike1. 

 
Tätä ohjetta sovelletaan niissä vähittäismyymälöissä ja tarjoilupaikoissa, joissa harjoitetaan 
perinteistä savustusta. Lisäksi ohjetta sovelletaan harkintaperusteisesti vain niissä vähittäismyynti- 
ja tarjoilupaikoissa, jotka tuovat maahan (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) edellä 
mainittuja elintarvikkeita. 
 
Lainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia elintarvikeketjun toimijoita toiminnan laajuudesta ja 
vaikuttavuudesta riippumatta. Oiva-ohjeessa on otettu huomioon riskiperusteisuus rajaamalla niitä 
toimintoja, joihin viranomaisvalvonta ensisijaisesti tulisi kohdentaa. Harkintaperusteisesti (esim. 
erityiset ongelmat, aikaisemmat valvontatiedot, epäily, takaisinvedot, valvontayksikön omat 
valvontaprojektit) kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo 
(sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää sellaisia elintarvikkeita tai niiden ainesosia, 
joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät prosessissa syntyvien vierasaineiden 
osata. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan (tarvittaessa pistokokein esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan 
luonne ja laajuus huomioiden) tarkastamalla seuraavia asioita: 

 
Elintarvikkeita, jotka sisältävät prosessissa syntyviä vierasaineita (PAH-yhdisteet, 3-MCPD) yli 
vahvistetun enimmäismäärän ei saateta markkinoille, eikä niitä käytetä elintarvikkeiden ainesosina. 

 
Elintarvikkeiden tai niiden ainesosien valmistaminen, valmistuttaminen, pakkaaminen, tuonti 
(sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittäminen (esim. agentuuritoiminta): 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee ko. elintarvikkeen kannalta prosessissa syntyviin 
vierasaineisiin liittyvät erityisesti huomioitavat vaarat (esim. savustetut tuotteet – PAH-
yhdisteet, soijakastike – 3-MCPD). 
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 Elintarvikkeiden tai niiden raaka-aineiden riskinhallinta on osoitettavissa (esimerkiksi 
hankintasopimuksin tai tuotespesifikaatioin) ja varmennettavissa (esimerkiksi 
analyysitodistuksin tai auditoinnein). 

 HUOM! Eräkohtaista varmentamista ei edellytetä. Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus 
määrittelevät esimerkiksi analyysitiheyden – myös mahdolliset viranomaisnäytteenoton 
tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä. 
 

Toimijan itse savustamat elintarvikkeet: 

 Savustuslaitteen puhtaudesta huolehditaan. 

 Laitevalmistajan käyttöohjeita ja hyviä tuotantotapoja (esim. ”ylisavustuksen” välttäminen) 
noudatetaan. 

 Omavalvontaan liittyviä analyysejä on tehty (HUOM! Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus 
määrittelevät analyysitiheyden); myös mahdolliset viranomaisnäytteenoton 
tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä. 

 Analyysitodistus, joka osoittaa määräystenmukaisuuden, on vahvin varmennus 
riskinhallinnasta. 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee prosessissa syntyviin vierasaineisiin liittyvät vaarat. 
 

Elintarvikkeiden tai niiden ainesosien valmistaminen, valmistuttaminen, 
pakkaaminen, tuonti (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittäminen 
(esim. agentuuritoiminta): 
- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 

tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijalla on osoittaa riskinhallinnan 
varmentamiseksi esimerkiksi analyysitodistuksia tai dokumentteja 
auditoinnista.  
 

Toimijan itse savustamat elintarvikkeet: 
- Savustuslaitteen puhtaudesta huolehditaan. 
- Savustuksessa noudatetaan laitevalmistajan ohjeita ja/tai hyviä 

tuotantotapoja. 
- Riskinhallinnan tueksi on tehty kemiallisia analyysejä. 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Prosessissa syntyvien vierasaineiden hallinta on pääosin edellä mainittujen 
vaatimusten mukaista. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
Elintarvikkeiden tai niiden ainesosien valmistaminen, valmistuttaminen, 
pakkaaminen, tuonti (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittäminen 
(esim. agentuuritoiminta): 
- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 

tuotespesifikaatioilla, mutta sen tueksi ei ole esittää esimerkiksi 
analyysitodistuksia. 
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Toimijan itse savustamat elintarvikkeet: 
- Savustuslaitteen puhtaudessa on pientä huomautettavaa, mutta se on 

pääosin puhdas. 
- Hyviä tuotantotapoja noudatetaan pääosin, mutta on havaittavissa pieniä 

puutteita, jotka eivät kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta. 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Prosessissa syntyviin vierasaineisiin liittyvien riskien hallinnassa on selviä 
puutteita. Epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
Elintarvikkeiden tai niiden ainesosien valmistaminen, valmistuttaminen, 
pakkaaminen, tuonti (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittäminen 
(esim. agentuuritoiminta): 
- Riskinhallinta ei ole osoitettavissa millään keinoin. 

 
Toimijan itse savustamat elintarvikkeet: 
- Savustuslaite on silminnähden erittäin likainen. 
- Savustuslaitteen käyttöohjeita ei tunneta. 
- Savustuksessa ei noudateta hyviä tuotantotapoja (esim. ”ylisavustus”). 

  

 

HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Prosessissa syntyviin vierasaineisiin liittyvät riskit eivät ole hallinnassa. Tällaisia 
välitöntä korjausta tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 
Elintarvikkeiden tai niiden ainesosien valmistaminen, valmistuttaminen, 
pakkaaminen, tuonti (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittäminen 
(esim. agentuuritoiminta): 
- Kemiallinen analyysi on osoittanut lainsäädännössä vahvistetun 

enimmäismäärän ylittyvän, mutta toimintaan ei ole tehty korjaavia 
toimenpiteitä tai ne eivät ole olleet oikeat/riittävät. 

- Toimijalla ei kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ole esittää keinoja 
riskinhallinnan osoittamiseksi. 

 
Toimijan itse savustamat elintarvikkeet: 
- Kemiallinen analyysi on osoittanut lainsäädännössä vahvistetun 

enimmäismäärän ylittyvän, mutta toimintaan ei ole tehty korjaavia 
toimenpiteitä tai ne eivät ole olleet oikeat/riittävät. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- 1Euroopan komission asetus tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien 

vahvistamisesta (EY) N:o 1881/2006 
- Neuvoston asetus elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 

(ETY) N:o 315/93 



 
Esittelijät Marika Jestoi 

Asia 
Sivu/sivut 

17.15 
4 / 4 

  Ohje / versio 10259 /3 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 15.1.2018 

Elintarviketurvallisuus 

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille  

 
 

  
 

- Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (Eviran julkaisuja 13/2013) 
- Ohjeita PAH-yhdisteiden vähentämiseksi: 

(http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/valvonta/tutkimukset
_ja_projektit/pah_hanke/liite_6_ohjeita_pah-yhdisteiden_vahentamiseksi.pdf) 
 
 

Päivitykset versioon 3:  
- Tarkennettu harkintaperusteisuuden käsitettä.  

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/valvonta/tutkimukset_ja_projektit/pah_hanke/liite_6_ohjeita_pah-yhdisteiden_vahentamiseksi.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/valvonta/tutkimukset_ja_projektit/pah_hanke/liite_6_ohjeita_pah-yhdisteiden_vahentamiseksi.pdf
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17 Elintarviketuotannon tutkimukset 
 

17.16   Muut vierasaineet 
 
Huomioitavaa: 
 
Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo (sisämarkkinoilta ja/tai 
kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) 

 lastenruokia (ml. äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja imeväisten 
erityisruokavaliovalmisteet) 

 merkittäviä määriä pinaattia, tuoretta salaattia, jäävuorisalaatteja tai rucolaa (esim. 
elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät näitä tuotteita > 50 000 kg/vuosi) 

 merkittäviä määriä kasviöljyjä ja -rasvoja (esim. elintarvikehuoneistot, jotka käsittelevät 
näitä tuotteita > 100 000 kg/vuosi). 

 
Harkintaperusteisesti kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, 
tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää (esim. agentuuritoiminta) sellaisia 
elintarvikkeita tai niiden ainesosia, joille on vahvistettu lainsäädännöllinen enimmäismäärä 
nitraatin, erukahapon, tropaanialkaloidien tai syaanivetyhapon osalta: 

 pinaatti, tuore salaatti, jäävuorisalaatit, rucola, kasviöljyt ja –rasvat, kasviöljyjä ja –rasvoja 
sisältävät elintarvikkeet, durraa, hirssiä tai tattaria sisältävät lastenruoat sekä 
loppukuluttajaa varten markkinoille saatetut jalostamattomat kokonaiset, jauhetut, 
murskatut, halkaistut tai pilkotut aprikoosin siemenet1. 

 
Tätä ohjetta sovelletaan harkintaperusteisesti vain niissä vähittäismyynti- ja tarjoilupaikoissa, jotka 
tuovat maahan (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) edellä mainittuja elintarvikkeita. 
 
Lainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia elintarvikeketjun toimijoita toiminnan laajuudesta ja 
vaikuttavuudesta riippumatta. Oiva-ohjeessa on otettu huomioon riskiperusteisuus rajaamalla niitä 
toimintoja, joihin viranomaisvalvonta ensisijaisesti tulisi kohdentaa. Harkintaperusteisesti (esim. 
erityiset ongelmat, aikaisemmat valvontatiedot, epäily, takaisinvedot, valvontayksikön omat 
valvontaprojektit) kohta voidaan tarkastaa myös, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, pakkaa, tuo 
(sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittää sellaisia elintarvikkeita tai niiden ainesosia, 
joille on vahvistettu lainsäädännölliset enimmäismäärät muiden vierasaineiden osalta. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan (tarvittaessa pistokokein esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan 
luonne ja laajuus huomioiden) tarkastamalla seuraavia asioita: 
 
Elintarvikkeita, jotka sisältävät nitraattia, erukahappoa, tropaanialkaloideja tai syaanivetyhappoa yli 
vahvistetun enimmäismäärän ei saateta markkinoille, eikä niitä käytetä elintarvikkeiden ainesosina. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee nitraattiin, erukahappoon, tropaanialkaloideihin tai 
syaanivetyhappoon liittyvät vaarat (esimerkiksi pinaatti, salaatit, rucola – nitraatti; 
kasviöljyt ja –rasvat ja niitä sisältävät elintarvikkeet – erukahappo; durraa, hirssiä tai 
tattaria sisältävät lastenruoat – tropaanialkaloidit; aprikoosin siemenet - syaanivetyhappo). 

 Elintarvikkeiden tai niiden raaka-aineiden riskinhallinta on osoitettavissa (esimerkiksi 
hankintasopimuksin tai tuotespesifikaatioin) ja varmennettavissa (esimerkiksi 
analyysitodistuksin tai auditoinnein). 



 
Esittelijät Marika Jestoi 

Asia 
Sivu/sivut 

17.16 
2 / 3 

  Ohje / versio 10260 /4 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 15.1.2018 

Elintarviketurvallisuus 

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille  

 
 

  
 

 HUOM! Eräkohtaista varmentamista ei edellytetä. Toiminnan laajuus ja vaikuttavuus 
määrittelevät analyysitiheyden – myös mahdolliset viranomaisnäytteenoton 
tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä. 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Toimija tunnistaa ja hallitsee nitraattiin, erukahappoon, tropaanialkaloideihin tai 
syaanivetyhappoon liittyvät vaarat.  
- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 

tuotespesifikaatioilla. Tämän lisäksi toimijalla on osoittaa riskinhallinnan 
varmentamiseksi esimerkiksi analyysitodistuksia tai dokumentteja 
auditoinnista.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Nitraatin, erukahapon, tropaanialkaloidien tai syaanivetyhapon hallinta on pääosin 
edellä mainittujen vaatimusten mukaista. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Riskinhallinta on osoitettavissa esimerkiksi hankintasopimuksilla tai 

tuotespesifikaatioilla, mutta sen tueksi ei ole esittää esimerkiksi 
analyysitodistuksia. 

  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Nitraattiin, erukahappoon, tropaanialkaloideihin tai syaanivetyhappoon liittyvien 
riskien hallinnassa on selviä puutteita. Epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Riskinhallinta ei ole osoitettavissa millään keinoin. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Nitraattiin, erukahappoon, tropaanialkaloideihin tai syaanivetyhappoon liittyvät 
riskit eivät ole hallinnassa. Tällaisia välitöntä korjausta tai takaisinvetoa vaativia 
epäkohtia ovat esimerkiksi: 
- Kemiallinen analyysi on osoittanut lainsäädännössä vahvistetun 

enimmäismäärän ylittyvän, mutta toimintaan ei ole tehty korjaavia 
toimenpiteitä tai ne eivät ole olleet oikeat/riittävät. 

- Toimijalla ei kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta ole esittää keinoja 
riskinhallinnan osoittamiseksi. 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
 
- 1Euroopan komission asetus tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien 

vahvistamisesta (EY) N:o 1881/2006 
- Neuvoston asetus elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 

(ETY) N:o 315/93 
- Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (Eviran julkaisuja 13/2013) 
 
 
Päivitykset versioon 4: 
 
- Tarkennettu harkintaperusteisuuden käsitettä, 
- Sisällytetty ohjeeseen syaanivetyhapon valvonta (ja tehty tähän lisäykseen kuuluvat tekniset 

muutokset). 
 



ja hyväk 
Esittelijä Marina Häggman 

Asia 
Sivu/sivut 

18.1 
1 / 2 

  Ohje / versio 10262 / 2 

Hyväksyjä Leena Räsänen Käyttöönotto 1.1.2017 

Elintarviketurvallisuus 

Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille 

 
 

  
 

18   Oiva-raportin esilläpito 
 

18.1  Oiva-raportin esilläpito  
 
Huomioitavaa:  

 Oiva-raportin tulee olla elintarvikehuoneiston pääsisäänkäynnin välittömässä 
läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta oleellisessa paikassa ja helposti 
havaittavalla korkeudella, Eviran määräyksen 2/2016 mukaisesti, silloin kun kuluttaja asioi 
elintarvikehuoneistossa. 
 

 Kaikkien elintarvikehuoneistojen jotka myyvät internetin välityksellä tuotteitaan, tulee 
julkaista Oiva-raportti omalla etusivulla. Internetin etusivu vastaa tässä tapauksessa 
yrityksen sisäänkäyntiä. 
 

 Kaikkien elintarvikehuoneistojen jotka markkinoivat tuotteitaan internetissä, tulee julkaista 
Oiva-raporttinsa omilla kotisivuillaan  

 
Tarkastettavia asioita: 
 

 Oiva-raportin esilläpito  
o sisäänkäynnin yhteydessä 
o internetmyynnin tai -markkinoinnin yhteydessä 

 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  

 

Viimeisin Oiva-raportti on asetettu esille Eviran määräämällä tavalla.  
- Oiva-raportti on selkeästi havaittavissa ja luettavissa pääsisäänkäynnin 

yhteydessä sopivalla korkeudella tai, jos se on asetettu esille muualle 
elintarvikehuoneistoon, se on tarkoituksenmukaisessa paikassa helposti 
luettavissa. 

- Internetmyynnin Oiva-raportti on selkeästä havaittavissa ennen ostos- ja 
maksupäätöstä  

- Internetmarkkinoinnin yhteydessä Oiva-raportti on selkeästi havaittavissa 
kotisivulla.  

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia. Epäkohdat eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 

 
Viimeisintä Oiva-raporttia ei ole asetettu esille Eviran määräämällä tavalla. 
Oiva-raportti on paikassa, josta kuluttajan ei ole mahdollista lukea sitä tai se 
on lukukelvottomassa kunnossa. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 

 
Toimijalle on edellisellä tarkastuskerralla annettu Oiva-raportin esilläpidosta 
arvosana hyvä eikä raportin esilläpidossa aiemmin todettua epäkohtaa ole 
korjattu. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Toimijalle on edellisellä tarkastuskerralla annettu Oiva-raportin esilläpidosta 
arvosana korjattavaa eikä raportin esilläpidossa aiemmin todettua epäkohtaa 
ole korjattu.  
 
Esillä oleva Oiva-raportti ei vastaa viimeisintä viranomaisen antamaa Oiva-
raporttia, joka johtaa kuluttajaa harhaan. 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

 
- Elintarvikelaki 23/2006 21§ 
- Elintarviketurvallisuusviraston määräys elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja 

tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta, Evira/2074/0900/2016  

 
 
Päivitykset versioon 2 
- Tarkennettu tarkastettavat asiat ja lisätty internetmarkkinointi ja myynti Oivalliseen arvioon. 
- Päivitetty viite Eviran määräykseen 
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19 Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
 
19.1 Kananmunien laatu- ja painoluokitus 
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä ohjetta sovelletaan kananmunapakkaamoissa, joissa tehdään kananmunien laatu- ja 
painoluokitusta. 

 Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 19.2 Kananmunien leimaus ja 
pakkausmerkinnät sekä kohta 19.3 Kananmunapakkaamoiden munia koskeva kirjanpito. 

 Kaupan pitämisen tarkastuksissa saadut arvosanat eivät vaikuta elintarvikelainsäädännön 
tarkastuksissa saatuun Oiva -arvosanaan.  

 
Tarkastettavia asioita: 

 Tarkastetaan kananmunapakkaamon suorittama kananmunien laatuluokituksen 
oikeellisuus tarkastamalla (läpivalaisemalla) kustakin painoluokasta satunnaisesti valitut, jo 
laatuluokitellut kananmunaerät. Laatuluokituksen oikeellisuuden tarkastamiseen valittavien 
tarkastettavien kananmunien suositusmäärät löytyvät Eviran ohjeesta 16047/1.   

 Tarkastetaan kananmunapakkaamon painoluokittelun oikeellisuus valitsemalla pakkaamon 
varastosta painoluokiteltujen kananmunien jokaisesta painoluokasta satunnaisesti 10 
kappaleen kananmunaerä. Valitun erän munien yksikköpainot punnitaan.   

 Omavalvonnan laatu- ja painoluokituksen laatu- ja punnituskirjaukset. 

 Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja korjaavien toimenpiteiden kirjanpito.  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus” 

 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Valvontaviranomaisen tarkastamat kananmunaerien laatu- ja painoluokitukset 
täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Munaerien laatuvirheet ja painoluokitukset 
täyttävät lainsäädännön sallimat poikkeamat.  
 
Tarkastettavan erän munien laatupoikkeamat ovat enintään 5 %. 
 
Tarkastettavassa erässä on munien yksikköpainojen kokonaisvirhepoikkeama  
enintään 10 % ja alipainoisia munia enintään 5 %. Jos tarkastettavassa erässä 
on alle 180 munaa, on laatu- ja painovirheprosentti kaksinkertaistettava. 
 
Laatu- ja painoluokittelun seurantaa on tehty pakkaamossa säännöllisesti.  
 
Pakkaamon laatu- ja painoluokittelun seurantatulokset ovat lainsäädännön 
vaatimusten mukaiset. 
 
Laatu- ja painoluokittelun kirjaukset tai tallenteet ovat pakkaamossa 
tarkastettavissa. 
 
Munat on luokiteltu kymmenen päivän kuluessa muninnasta. 
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Kananmunapakkaamon suorittamissa kananmunien laatuluokituksen 

seurannan toteuttamisessa on pieniä puutteita. Esimerkiksi joitakin 
yksittäisiä laatuluokituksia ei ole tehty ja/tai yksittäisiä seurantatulosten 
kirjauksia puuttuu.  

 
- Kananmunapakkaamon suorittamassa kananmunien painoluokituksen 

seurantatiheydessä on ollut pieniä puutteita. Esimerkiksi joitakin yksittäisiä 
painoluokituksen seurantaa ei ole tehty ja/tai yksittäisiä seurantatulosten 
kirjauksia puuttuu.  

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Laatuluokituksen laatuvirheet ovat systemaattisesti ylittäneet 
lainsäädännön sallimat poikkeamat.   

- Munien painoluokituksen yksilöpunnitustuloksissa on systemaattisesti 
enemmän kuin sallitun 5 %:n poikkeaman verran alempaan painoluokkaan 
kuuluvia munia.  

- Munien laatu- ja painoluokituksen seurantaa ei ole tehty säännöllisesti 
omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 

- Laatu- ja/tai painoluokittelulaitteistossa on ollut toimintahäiriö, jota ei ole 
huomattu. 

- Munien luokittelu on toistuvasti suoritettu myöhemmin kuin 10 päivän 
kuluessa muninnasta. 
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

 
- Laatuluokituksen tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön 

vaatimusten mukaisia, eikä toimija ole ryhtynyt laatuluokituskoneen 
säätöjen korjaukseen. 

- Laatuluokituksen seurantaa ei ole tehty lainkaan. 
- Painoluokituksen tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön 

vaatimusten mukaisia, eikä toimija ole suorittanut punnituslaitteiston 
kalibrointia. 

- Painoluokituksen seurantaa ei ole lainkaan tehty. 
- Valvoja on usealla tarkastuskerralla huomauttanut laatuluokitus- ja/tai 

painoluokituslaitteen puutteellisesta toiminnasta, mutta toimija ei ole tästä 
huolimatta ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin.  

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 

markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 
1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XIX, liite II osa VII sekä 
liite VII osa VI 

- Komission asetus (EY) N:o 589/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta  

- Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c § 
- Eviran ohje 16034/3 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti 
- Eviran ohje 16047/1 Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset 
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19 Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
 
19.2 Kananmunien leimaus ja pakkausmerkinnät  
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa 
 
Huomioitavaa: 
 

 Tätä ohjetta sovelletaan kananmunapakkaamoissa, joissa leimataan kananmunia ja/tai 
pakataan kananmunia loppukuluttajille ja suurtalouksille. 

 Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät 
(elintarvikkeen nimi ja merkinnät suomeksi ja ruotsiksi),  19.1 Kananmunien laatu ja 
painoluokitus sekä kohta 19.3 Kananmunapakkaamoiden munia koskeva kirjanpito. 

 Kananmunapakkauksissa olevat yleiset pakkausmerkinnät arvioidaan kohdassa 13.1  

 Kaupan pitämisen tarkastuksissa saadut arvosanat eivät vaikuta elintarvikelainsäädännön 
tarkastuksissa saatuun Oiva -arvosanaan.  

 
 
Tarkastettavia asioita: 
 

 Kananmunien leimaus 
o Tarkastetaan kananmunapakkaamon tekemän kananmunien 

merkitsemisen/leimauksen oikeellisuus valitsemalla pakkaamon varastosta 
jokaisesta jo laatu- ja painoluokitellusta kananmunien painoluokasta satunnaisesti 
10 kappaleen kananmunaerä. Leimauksen oikeellisuus voidaan tarkastaa samoista 
kananmunista, joista tarkastetaan painoluokituksen oikeellisuus. 

o Kananmuniin leimattava tuottajakoodi = kanalatunnus koostuu tuotantotapaa 
ilmaisevasta numerosta, maatunnuksesta ja kanalan yksilöivästä numerosta. 
Tuottajakoodin on oltava selvästi näkyvissä, täydellisesti luettavissa ja vähintään 2 
millimetriä korkea. Munien leimaamiseen käytetyn värin tulee olla 
elintarvikekäyttöön soveltuvaa väriä. 

o Munaerien tarkastuksessa sallitaan enintään 20 % munia, joiden merkinnät ovat 
lukukelvottomia. Lukukelvottomiksi katsotaan esimerkiksi leimat, jotka puuttuvat 
osittain tai kokonaan, ovat epäselviä tai virheellisiä. 

 

 Kananmunien pakkausmerkintöjen säännöstenmukaisuutta arvioidaan pistokokein 
yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden 

o Laatu- ja painoluokitellussa vähittäispakkauksessa kuluttajille myytävien 
kananmunien  pakkauksessa tulee olla vähintään seuraavat merkinnät: 
elintarvikkeen nimi (= yleinen pakkausmerkintävaatimus) (kananmunia tai munia), 
munapakkaamon nimi, osoite ja pakkaamotunnus, laatuluokka (A-luokka tai kirjain 
A), painoluokka, sisällön määrä, vähimmäissäilyvyysaika eli parasta ennen -
päiväys, säilytysohje, tuotantotapa, munaan leimatun tuottajakoodin 
(=kanalatunnus) selitys (sekä vapaaehtoinen   ”ekstra” tai ”ekstra tuore” ilmaisu).  

 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus” 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Valvontaviranomaisen tarkastamat kananmunaerien leimaukset täyttävät 
lainsäädännön vaatimukset.  
 
Munaerien merkintävirheet eivät ylitä lainsäädännön sallimia poikkeamia. 
Merkintävirheitä sallitaan enintään 20 % tarkastettavassa erässä. 
 
Kananmunien pakkausmerkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.  
 
Merkinnät ovat helposti havaittavia. 
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Kananmunapakkaamon suorittamissa kananmunien leimauksen 

oikeellisuuden seurannan toteuttamisessa on pieniä puutteita. Esimerkiksi 
joitakin yksittäisiä leimauksen oikeellisuuden seurantoja ei ole tehty ja/tai 
yksittäisten seurantatulosten kirjauksia puuttuu. 

- Kananmunien pakkausmerkinnät ovat pääosin lainsäädännön vaatimusten 
mukaisia.  

- Pakkausmerkinnöissä on vähäisiä epäkohtia, esimerkiksi pakkaamon 
osoite ei ole täydellinen. 

 
 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Valvojan suorittamassa leimojen tarkastuksessa on ilmennyt, että 
merkintävirheitä on ollut tarkastettavissa kananmunissa enemmän kuin 
lain sallima 20%:n poikkeama.  

- Kananmunien leimojen oikeellisuutta ei ole seurattu säännöllisesti 
omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 

- Leimauslaitteessa on ollut toimintahäiriö, jota ei ole huomattu.  
- Kananmunien pakkausmerkinnöissä on oleellisia virheitä tai puutteita, joita 

ovat esimerkiksi harhaanjohtava nimi, pakkaamon tiedot puuttuvat tai ovat 
puutteelliset, tuotantotapa puuttuu, munaan leimatun kanalatunnuksen 
selitys puuttuu kokonaan, parasta ennen -päiväys puuttuu tai on 
virheellisesti laskettu munintapäivästä tai munintajakson ensimmäisestä 
päivästä.   
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HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Kananmunien leimojen tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön 
vaatimusten mukaisia. Lainsäädännön sallima 20 %:n poikkeama ylittyy 
toistuvasti, eikä toimija ole ryhtynyt toimenpiteisiin ongelman 
korjaamiseksi. 

- Leimojen oikeellisuuden seurantaa ei ole tehty lainkaan. 
- Kananmunien leimauslaitteessa on jatkuvasti toimintahäiriöitä, joita ei ole 

korjattu.  
- Kananmunien pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat 

välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi tuotantotavan 
virheellinen merkintä, esimerkiksi häkkituotannossa tuotetut kananmunat 
leimataan luomutuotannossa tuotetuiksi.   

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 
1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XIX, liite II osa VII sekä 
liite VII osa VI 

- Komission asetus (EY) N:o 589/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta  

- Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c § 
- Elintarvikelaki 23/2006, 9 § 
- Eviran ohje 16034/3 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti 
- Eviran ohje 16047/1 Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset 
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19 Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
  
19.3 Kananmunapakkaamoiden munia koskeva kirjanpito 
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa 
 
Huomioitavaa: 

 Tätä kohtaa sovelletaan kaikissa kananmunapakkaamoissa. 

 Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 19.1 Kananmunien laatu- ja 
painoluokittelu sekä kohta 19.2 Kananmunien leimaus ja pakkausmerkinnät. 

 Salmonellavalvontaan liittyvä kirjanpito tarkastetaan kohdassa 15.2. Luontevaa olisi 
tarkastaa kohta 15.2 yhdessä tämän kohdan 19.3 kanssa.  

 Kaupan pitämisen tarkastuksissa saadut arvosanat eivät vaikuta elintarvikelainsäädännön 
tarkastuksissa saatuun Oiva -arvosanaan.  

 
Tarkastettavia asioita: 
 

 Tarkastetaan kananmunapakkaamon tuotantotapa- ja päiväkohtainen kirjanpito: 
- kultakin tuottajalta vastaanotettujen luokittelemattomien munien määrä, tuottajan 

nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso  
- munien määrä laatu- ja painoluokittain munien luokittelun jälkeen 
- muista pakkaamoista tulevien luokiteltujen munien määrät ja kyseisten 

pakkaamoiden koodi ja munien vähimmäissäilyvyysaika 
- luokittelemattomien, toisiin pakkaamoihin lähetettyjen munien määrät tuottajan 

mukaan eriteltyinä sekä näiden pakkaamoiden koodi sekä munintapäivä tai -jakso 
- toimitettujen munien määrä ja/tai paino eriteltynä laatu- ja painoluokan mukaan sekä 

B-luokan munien osalta pakkauspäivän ja A-luokan munien osalta 
vähimmäissäilyvyysajan sekä ostajan mukaan (ostajan nimi ja osoite ilmoitettava) 

 Tarkastetaan, että kirjanpitoa säilytetään vähintään 12 kk sen laatimispäivästä. 

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus” 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Kananmunapakkaamossa on ajan tasalla oleva kirjanpito edellä esitetyistä 
asioista.  
 
Kirjanpito on tarkastettavissa vähintään 12 kuukauden ajalta.  
 
Kirjanpito on pyydettäessä valvontaviranomaisen käytössä.  
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
- Kirjanpidossa on ollut pieniä puutteita tai epätarkkuuksia esimerkiksi 

päiväkohtaisessa kirjanpidossa, ostajien nimi- tai osoitetiedoissa, mutta    
tuotantotavoittain vastaanotettujen, luokiteltujen ja myyntiin toimitettujen 
munien määrät täsmäävät.  

- Joitakin yksittäisiä kirjauksia ei löydy esimerkiksi 10 kuukauden jälkeen.   
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Muista pakkaamoista vastaanotettujen ja/tai muihin pakkaamoihin 
lähettyjen munien määristä ei ole lainkaan kirjanpitoa. 

- Pakkaamon vastaanottamista kananmunista puuttuvat kokonaan 
munintapäivä tai -jakso. 

- Munien määrä laatu- ja painoluokittelun jälkeen ei vastaa 
kananmunapakkaamon vastaanottamien munien määrää.  

- Kirjanpito löytyy vain esimerkiksi kuuden kuukauden ajalta. 
  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

- Kirjanpito on erittäin puutteellinen, eikä siitä pystytä varmistamaan, että 
kaikki vaadittu kirjanpito on tehty ja on ajan tasalla.  

- Kirjanpitoa ei ole annettu valvojan tarkastettavaksi pyynnöstä huolimatta.  
- Kirjanpitoa ei ole tehty lainkaan.  

 
 

 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 
1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XIX, liite II osa VII sekä 
liite VII osa VI 

- Komission asetus (EY) N:o 589/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta  

- Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c § 
- Eviran ohje 16034/3 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti 
- Eviran ohje 16047/1 Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset 
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19 Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset  

 

19.4 Maito ja maitotuotteet  
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa 
 
Huomioitavaa:  
Tämä maitoa ja maitotuotteita koskeva kohta tarkastetaan, kun toimija  

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa, 

 tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista). 
 

Maidon ja maitotuotteiden, kuten kerman, juuston ja jogurtin, kaupan pitämisessä käytettäviä nimiä 
ja luonnollista koostumusta suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EPNAs 
1308/2013), joka määrittelee, mitä tarkoitetaan maidolla ja maitotuotteella. Maidon ja 
maitotuotteiden nimiä saa käyttää silloin, jos ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset (EPNAs 
1308/2013, 74 art.,78 art., liitteen VII, III osa ja IV osa). 
 
Suojattuja maidon ja maitotuotteiden nimiä saa poikkeuksena käyttää myös sellaisten tuotteiden 
kuvaukseen, joiden tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi ja/tai, jos nimikkeitä 
käytetään selvästi kuvaamaan tuotteen ominaisuutta (Komission päätös 88/566/ETY, Komission 
asetus (EY) N:o 445/2007). Suomessa on voin nimen käyttöön liittyvät poikkeukset ovat: 
kaakaovoi, maapähkinävoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. Muille maille on annettu myös 
kerma-, juusto- ja maitonimiä koskevia poikkeuksia. Lisäksi munavoi nimitykselle on poikkeus 
(Komission asetus (EY) N:o 445/2007).  
 
Voi tarkastetaan kohdassa 19.6 Levitettävät rasvat. 
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät ja 13.2 
Ravintoarvomerkintä sekä tarvittaessa 12.3 Nimisuojatut elintarvikkeet, sillä maitotuotteiden nimiä 
suojellaan myös EU:n nimisuojasäädöksillä (esimerkiksi fetajuusto). 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein esimerkiksi 1 – 3 eri tuotteen 
pakkausta ja/tai myyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. Tarkastuksessa 
arvioidaan, onko maito ja maitotuotteiden sekä maitotuotteiden tapaan käytettävien 
elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettävät nimet ja tuotekuvaukset maidon ja maitotuotteiden 
nimiä koskevien säädösten mukaisia.  
 
Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi 

- pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 
- tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 
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OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Maito ja maitotuote valmistetaan ja nimetään kyseisen maidon ja maitotuotteen 
nimityksen määritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä on selkeästi 
näkyvissä elintarvikkeen säädetty nimi. 
 

  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Maidon ja maitotuotteen valmistus ja nimeäminen tapahtuu kyseisen maidon ja 
maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi  
- pakkausmerkinnöissä tuotteen nimi ei ole selkeästi näkyvissä  
- täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimityksen 

määritelmän mukaisessa vähintään/enintään rasvapitoisuudessa on havaittu 
pieniä poikkeamia.   

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Maidon tai maitotuotteen valmistus tai nimeäminen ei tapahdu kyseisen 
maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi 

- täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimen määritelmän 
mukaisessa vähintään/enintään rasvapitoisuudessa on havaittu poikkeamia 

- maidon alkuperä (mistä eläimestä) jäänyt ilmoittamatta, kun on kyse muusta 
kuin lehmän maidosta 

 - maidonkaltaiseksi / juustonkaltaiseksi on nimetty tuote, jonka 
valmistuksessa ei ole käytetty maitoa tai jokin maidon ainesosa on korvattu 
muulla aineella 

- maidoksi tai maitotuotteeksi on nimetty tuote, jonka valmistuksessa on 
käytetty muuta kuin maitoa tai jokin maidon ainesosa on korvattu muulla 
aineella 

- kevytmaidoksi on nimetty tuote, jonka proteiinipitoisuutta on vähennetty. 
 

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

   
Maidon tai maitotuotteen valmistuksessa tai nimeämisessä on toistuvasti suuria 
poikkeamia kyseisen maitotuotteen nimityksen määritelmään nähden. Esimerkiksi 

- täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimityksen 
määritelmän mukaisen vähintään/enintään rasvapitoisuuden seuranta on 
laiminlyöty toistuvasti 

- maito tai maitotuote nimetään toistuvasti/tarkoituksella väärin. 
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Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 

markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 
ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XVI sekä liite VII osat III ja IV 

- Komission päätös (ETY) N:o 566/88 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87, 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta 

- Komission asetus (EY) N:o 445/2007 levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä 
käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä 
yksityiskohtaisista säännöistä  

- Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c § 
- Elintarvikelaki 23/2006, 9 §  

 
 
Päivitykset versioon 2:  
- muutettu ohjeen nimi Maitotuotteiden nimisuoja  Maito ja maitotuotteet, joka on säädöksissä käytetty 

ilmaisu. 
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19 Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset 
 

19.6 Levitettävät rasvat  
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa 
 
Huomioitavaa:  
Tämä levitettäviä rasvoja koskeva kohta tarkastetaan, kun toimija  

 valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa, 

 tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista).  
 
Ihmisravinnoksi tarkoitettujen levitettävien rasvojen, kuten voin, margariinin ja rasvaseoksen 
kaupan pitämisessä käytettäviä myyntinimiä ja koostumusta suojellaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EPNAs 1308/2013). Asetuksessa määritellään, mitä eri levitettävillä 
rasvoilla tarkoitetaan. Levitettävistä rasvoista säädettyjä myyntinimiä saa käyttää vain sellaisten 
tuotteiden kaupan pitämiseksi, jotka ovat kyseisen tuotteen määritelmän ja tuoteluokan mukainen 
(EPNAs 1308/2013, 74-75 art., 78 art., liitteen VII, VII osa ja osan VII lisäys, joka säädöksessä on 
virheellisesti nimetty ”VI osan lisäys Levitettävät rasvat” (säädöksessä painovirhe).  
 
Suojattua voin nimeä saa poikkeuksena käyttää myös sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden 
tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi ja/tai jos nimikkeitä käytetään selvästi 
kuvaamaan tuotteen ominaisuutta (Komission päätös 88/566/ETY, Komission asetus (EY) N:o 
445/2007). Suomessa on voin nimen käyttöön liittyvät poikkeukset ovat: kaakaovoi, maapäh-
kinävoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. Lisäksi munavoi nimitykselle on poikkeus 
(Komission asetus (EY) N:o 445/2007). 
 
Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Yleiset pakkausmerkinnät ja 13.2 
Ravintoarvomerkintä sekä 19.4 Maito- ja maitotuotteet. 
 
 
Tarkastettavia asioita: 
 
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein esimerkiksi 1 – 3 eri tuotteen 
pakkausta ja/tai myyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. Tarkastuksessa 
arvioidaan, onko levitettävien rasvojen markkinoinnissa käytettävät nimet ja tuoteluokat 
levitettävien rasvojen myyntinimiä koskevien määritelmien mukaisia.  
 
Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi 

- pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin 
- tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin. 

 
 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

 Levitettävä rasva valmistetaan ja nimetään kyseisen tuotteen myyntinimen 
määritelmän mukaisesti ja tuoteluokan kuvaus vastaa määritelmää.  
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HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 
Levitettävän rasvan valmistus ja nimeäminen tapahtuu tuotteen myyntinimityksen 
määritelmän mukaisesti.  Pakkausmerkinnöissä on pieniä epäkohtia, esimerkiksi   

- Voi 40 tuotteeksi on nimetty tuote, jonka maitorasvapitoisuus on 38 
prosenttia. 

 
  

 
KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

 Levitettävän rasvan valmistus tai nimeäminen ei tapahdu kyseisen 
myyntinimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi 
- Margariiniksi on nimetty tuote, jonka rasvapitoisuus on 60 prosenttia  
- Voi 40 tai 60 tuotteessa on virheellisesti ilmaisu perinteinen. 

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

 Levitettävän rasvan valmistuksessa tai nimeämisessä on suuria poikkeamia 
kyseisen myyntinimityksen määritelmään nähden. Esimerkiksi 
- Voiksi on nimetty tuote, jossa ei ole maitorasvaa tai jossa osa maitorasvasta 

on korvattu muilla rasvoilla 
- Voi 40 tai 60 on nimetty väärin perinteiseksi voiksi. 

 
 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä 

markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 
ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta, 74, 75 ja 78 artiklat, liite VII osa VII ja ”VI osan” (tulee olla VII 
osan) lisäys 

- Komission päätös (ETY) N:o 566/88 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87, 3 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta 

- Komission asetus (EY) N:o 445/2007 levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä 
käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä 
yksityiskohtaisista säännöistä 

- Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c § 
- Elintarvikelaki 23/2006, 9§  
 
 

Päivitykset versioon 2:  
- muutettu ohjeen nimi Ravintorasvat  Levitettävät rasvat, joka on säädöksissä käytetty ilmaisu. 
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19 Kaupanpitämistä koskevat vaatimukset 
 
19.7 Siipikarjan vesipitoisuuden seuranta 
 
Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa 
 
Huomioitavaa: 

 Tässä kohdassa arvioidaan broilereiden ja kalkkunoiden vesipitoisuuden seurantaa 
ruhoista. 

 
 
Tarkastettavia asioita: 

 Lintujen punnitus ennen jäähdyttämistä ja sen jälkeen 

 Mahdollisen automaattisen punnituslinjan käyttö  

 Omavalvonnan vesipitoisuusvalvonnan punnituskirjaukset 

 Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja kirjanpito korjaavista toimenpiteistä  

 Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvontasuunnitelma 
tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus” 

 
 

 
OIVALLINEN 

Toiminta on vaatimusten mukaista.  
 

 Vesipitoisuuden seurantaa on tehty säännöllisesti ja lainsäädännön 
edellyttämällä tiheydellä. 
 
Vesipitoisuuden punnitustulokset ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset. 
 
Punnituskirjaukset tai tallenteet ovat tarkastettavissa ja niitä säilytetään vuoden 
ajan. 
 
Kaikki siipikarjaerät on merkitty tunnuksella, jonka perusteella teurastuspäivä 
voidaan selvittää. 

 
  

 
HYVÄ 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä 
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

 Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
 

- Punnituksen toteuttamisessa on pieniä puutteita. 
- Vesipitoisuuden seurantatiheydessä on ollut pieniä puutteita. 
- Vesipitoisuuden tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön 

vaatimusten mukaisia. Toimija on käyttänyt kyseiset erät lainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti raakalihavalmisteisiin tai lihavalmisteisiin ja 
ryhtynyt toimenpiteisiin prosessin korjaamiseksi. 
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KORJATTAVAA 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

  
Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa: 
 

- Vesipitoisuuden tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön 
vaatimusten mukaisia. Toimija ei ole kuitenkaan ilmoittanut asiasta 
tarkastuseläinlääkärille, joka ei näin ollen ole voinut ryhtyä 
valvontatoimenpiteisiin.  

- Vesipitoisuuden seurantaa ei ole tehty säännöllisesti 
omavalvontasuunnitelman mukaisesti. 

- Automaattisessa punnituslaitteistossa on ollut toimintahäiriö, jota ei ole 
huomattu.  

  

 
HUONO 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai 
johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja 
määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. 

  
Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa: 

 
- Vesipitoisuuden tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön 

vaatimusten mukaisia. Toimija ei ole kuitenkaan ilmoittanut asiasta 
tarkastuseläinlääkärille. Toimija ei ole myöskään ryhtynyt toimenpiteisiin 
prosessin korjaamiseksi tai hän on myynyt kyseisen erän lainsäädännön 
vastaisesti tuoreena tai pakastettuna lihana. 

- Vesipitoisuuden seurantaa ei ole tehty lainkaan. 
- Automaattisessa punnituslaitteistossa on toimintahäiriö, jota ei ole korjattu 

tai automaattisen laitteiston mittaustuloksia ei ole tallennettu. 
 

 
 
Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen): 

 
- Komission asetus (EY) N:o 543/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista 

koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta  
- Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 
- Eviran ohje 16046 Siipikarjanlihan vesipitoisuuden hallinta siipikarjateurastamossa ja sen yhteydessä 

olevassa leikkaamossa 

 
Päivitykset versioon 2 

- Lisätty ohjeluetteloon: Eviran ohje 16046/1 Siipikarjanlihan vesipitoisuuden hallinta 
siipikarjateurastamossa ja sen yhteydessä olevassa leikkaamossa 

 


