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Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1 Omavalvontasuunnitelma
1.2 Omavalvontasuunnitelman riittävyys
B Ohjaus ja neuvonta
Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä puutteita.
Omavalvontasuunnitelmaa tulee täydentää seuraavien asioiden osalta:
- allergeenien hallinta
- elintarvikekontaktimateriaalien hallinta
- jäljitettävyys ja takaisinvedot
- reseptien hallinta
- pakkausmerkintöjen hallinta
3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.6 Jätehuolto

A

4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus
4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus

A

5 Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia
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5.5 Pakkaaminen

A

13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät
B Ohjaus ja neuvonta
Pakkausmerkinnöissä on epäkohtia.
Pakkausmerkintöjä tulee täydentää tai korjata seuraavien asioiden osalta:
- Kun "Nousten Perunalimppu" -nimisen tuotteen pakkausmerkinnät uusitaan, tulee allergeenit olla korostettuna.
- Elintarvikkeeseen lisätyn suolan määrää painoprosentteina ei tule enää ilmoittaa ainesosaluettelossa. Uuden
lainsäädännön mukaan elintarvikkeen kokonaissuolamäärä ilmoitetaan ravintoarvomerkinnöissä. Elintarvikkeen
sisältämästä suolasta ilmoitetaan sekä elintarvikkeeseen lisätty suola että sen luontaisesti sisältämä natrium suolana.
Suolan määrä lasketaan pakkaukseen kertomalla elintarvikkeen kokonaisnatriumpitoisuus 2,5:llä. Jos elintarvikkeen
suolapitoisuus johtuu yksinomaan luontaisesti esiintyvästä natriumista, se voidaan mainita lähellä ravintoarvoilmoitusta.
Esimerkiksi maito ei sisällä lisättyä suolaa, vaan sen suolapitoisuus johtuu maidon luontaisesti sisältämästä natriumista.
Pakkausmerkintöihin on tarvittaessa lisättävä ilmoitus voimakassuolaisuudesta.
- Jos elintarvikkeen nimessä mainitaan jokin sen sisältämä ainesosa tai ainesosan ryhmä, on ainesosan määrän
ilmoittaminen ainesosaluettelossa pakollista esimerkiksi Kauraleivästä kauran määrä, Porkkanasämpylästä porkkanan
määrä, Härkissämppi, härkäpavun määrä, Ruisleivästä rukiin määrä, Perunalimpusta perunan määrä ja Piimälimpusta
piimän määrä.
- Pakkausmerkinnöissä tulee olla toimijan nimi ja osoite.
14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit
14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit

A

15 Elintarvikkeiden toimitukset
15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen

A

Elintarvikkeiden vastaanottamisen seurannasta tulee pitää vähintäänkin poikkeamakirjanpitoa.
16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys

A

16.6 Takaisinvedot

A

17 Elintarvikkeiden tutkimukset
17.1 Omavalvontasuunnitelman mukainen näytteenotto
B Ohjaus ja neuvonta
Näytteenottosuunnitelman noudattamisessa on pieniä epäkohtia.
Pintapuhtausnäytteiden seurannasta tulee pitää kirjaa omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono

Lisätietoja
OIVA -TARKASTUSTULOKSEN JULKISTAMINEN
Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira. Oiva-raportin tulee olla elintarvikehuoneiston pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä tai muussa
kuluttajan kannalta oleellisessa paikassa ja helposti havaittavalla korkeudella. Lisäksi Eviran määräyksen mukaan
Oiva-raportit tulee linkittää nähtäväksi yritysten omille verkkosivuille. Linkitys on tehtävä, jos yritys markkinoi
sivuillaan elintarvikkeita. Linkki tulee tehdä näkyvälle ja helposti havaittavalle paikalle verkkosivuston avaussivulle.
Toimijoille on julkaistu ohjeistus linkin tekemiselle oivahymy.fi:ssä.
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Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki (23/2006)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004
elintarvikehygieniasta, artikla 4 ja Liite II.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

Tarkastusmaksu
104,00 €

Maksuperusteet
Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta 21 § / 29.11.2016

Tarkastajan tiedot

Terveystarkastaja
Erja Pullinen
Puh. 044 700 5709
erja.pullinen@uusikaupunki.fi
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Elintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedel

Hyvä / Bra

3

Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna

Korjattavaa /
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True
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Huomiot • Observation
Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä puutteita.
Pakkausmerkinnöissä on epäkohtia.
v
Näytteenottosuunnitelman noudattamisessa on pieniä epäkohtia.
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