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Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1 Omavalvontasuunnitelma
1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus

A

Tarkastettu 6.3.2017 päivätty omavalvontasuunnitelma.
1.2 Omavalvontasuunnitelman riittävyys

A
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Kohteessa on uutena toimintana (kyseistä toimintaa ei ole ollut yrittäjän aikaisemmassa toimipaikassa) aloitettu
aamiaisleipien kokoamismahdollisuus asiakkaan toimesta kylmävitriiniin asetetuista raaka-aineista. Lisäksi yrityksen
toimintoihin on toukokuussa tulossa keittolounaan tarjoilu. Keitto toimitetaan päivittäin Kuopion Soppatykit Oy:n toimesta
valmiiksi kuumennettuna kohteeseen. Tarjoilu tapahtuu itsepalveluna lämpösäädellystä keittopadasta.
Tarjoiltavien ruokien lämpötilatarkkailu (kylmät ja kuumat ruuat) ja siihen liittyvät kirjaukset:
Kuumat ruoat tulee säilyttää yli +60 °C:ssa ennen tarjoilua ja tarjoilun aikana. Lämpötila mitataan vastaanottovaiheessa ja
tarjoiluajan loppupuolella.
Kylmäsäilytystä vaativien elintarvikkeiden lämpötila saa tarjoilun aikana nousta enintään +12:een.
Helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita saa pitää tarjolla enintään neljä tuntia ja ne on tarjoilun jälkeen
hävitettävä.
Tämän lisäksi omavalvintasuunnitelmassa on hyvä ohjeistaa:
- Kuinka usein lämpötilat mitataan ja kirjataan (kuuman ruoan lämpötila on syytä varmistaa vastaanottovaiheessa joka
kerta) ?
- Mihin kirjaukset tehdään?
- Korjaavat toimenpiteet, mikäli lämpötilavaatimukset eivät täyty, ja korjaavien toimenpiteiden kirjaaminen.
Esimerkiksi voileipätarjoilun raaka-aineiden lämpötilat mitataan ja kirjataan vähintään kahdesta helposti pilaantuvasta
elintarvikkeesta kerran viikossa, kuuma ruoka aina vastaanottovaiheessa ja kerran viikossa tarjoilun loppupuolella.
Poikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet (kuuma ruoka uudelleenkuumennetaan, voileipätarjoilussa lämmenneen
raaka-aineen tilalle vaihdetaan uusi ja kylmälaitteen lämpötilaa säädetään kylmemmäksi) kirjataan aina. Kirjaukset tehdään
ruoan tarjoilua koskevalle kirjauslomakkeelle.
2 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito
2.1 Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan

A

2.2 Tilojen kunto

A

2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet

A

3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

A

3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus

A

3.3 Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus

A

Tarkastettu Leipäsirkuksen käyttämän välineistön/ tarvikkeiden osalta. Siivousvälinevaraston siisteydestä/ varustetasosta
huolehtiminen kuuluu Carlsonille, jonka siivouksen hoitaa ISS.
4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus
4.2 Käsihygienia

A

4.3 Työvaatteet

A

4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus

A

4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen

A

5 Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia
5.5 Pakkaaminen

A

6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
6.1 Elintarvikkeiden säilytys

A

6.2 Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

A

7 Myynti ja tarjoilu
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7.1 Tuoteryhmien erilläänpito ja hygienia myynnissä ja
tarjoilussa

A

7.2 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta
myynnissä

A

7.3 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta
tarjoilussa

A

10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio

A

12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset
12.5 Luomutuotteen aitous

A

13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät

A

14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit
14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit

A

15 Elintarvikkeiden toimitukset
15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen

A

15.3 Elintarvikkeiden noutojen ja toimitusten
olosuhteet

A

15.4 Lämpötilan hallinta kuljetuksissa

A

16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys

A

16.6 Takaisinvedot

A

A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono
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Lisätietoja
Oiva-raportti on julkistettava sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan
kannalta sopivassa paikassa, silloin kun kuluttaja asioi elintarvikehuoneistossa. Sisäänkäynnillä tarkoitetaan ulkoovea, yritykseen johtavaa ovea, muuta sisäänkäyntiä tai muita tarkoitukseen soveltuvia yrityksen tiloja. Raportti
sijoitetaan niin, että se on sopivalla korkeudella ja helposti kuluttajien luettavissa. Tarkoitus on, että kuluttaja voi
tutustua raporttiin ennen asiointipäätöstään.
Oiva-arviointiohjeisiin on nyt lisätty Oiva-raportin esilläpidon osalle myös internetmyynti tai -markkinointi.
Internetmarkkinoinnin yhteydessä on Oiva-raportti oltava selkeästi havaittavissa yrityksen kotisivuilla. Jatkossa
sen puuttuminen tulee vaikuttamaan Oiva-arvosanaan sitä laskevasti. Asia onkin huomioitu jo yrityksenne
nettisivuilla. Nettisivut on syytä päivittää nykyistä tilannetta vastaaviksi (sivuilla esiintyy edelleen Volttikatu 3:n
tilat). Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että Leväsentie 5:n Oiva-raportti on vuoden 2014 tarkastusta koskeva
(viimeistin tarkastus on tehty 7.12.2016). Linkitys on syytä tehdä viimeisimpään ko. toimipistettä vastaavaan Oivaraporttiin.
Toimija voi esittää huomautuksensa tämän tarkastuskertomuksen mahdollisista virheistä viikon kuluessa
tarkastuskertomuksen tiedoksi saannista.
Valvontamaksuun liittyen
Tarkastus on Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymän ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman mukainen tarkastus. Tarkastuksesta peritään valvontamaksu, joka määräytyy Kuopion
kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaan. Maksutaksan mukainen valvontamaksu perustuu
tarkastukseen käytettyyn aikaan ja keskimääräiseen matka-aikaan. Tarkastukseen sisältyy tarkastuksen
valmistelu, tarkastustapahtuma ja tarkastuskertomuksen laadinta.
Valvontamaksun valitusohje
Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun
tyytymätön toimija voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä
tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai
maksuunpantu virheellisesti.
Perustevalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio. Perustevalitus on
tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai
maksuunpantu.
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki (23/2006, muutos 352/2011)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011, muutos 1119/2014)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) (852/2004)
elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13b §
Hallintolaki (434/2003)
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Tarkastusmaksu
130,00 €

Maksuperusteet
Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta § 129 / 15.12.2016 Kuopion
kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Tarkastajan tiedot

Ympäristöterveystarkastaja
Pirkko Marin
Puh. 044 718 2280
pirkko.marin@kuopio.fi
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