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1 Omavalvontasuunnitelma

1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus A

1.2 Omavalvontasuunnitelman riittävyys 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

Siivousvälinevarastoon on syytä asentaa harjateline pitkävartisten siivousvälineiden säilyttämistä varten.

3.5 Haitta- ja muut eläimet A

3.6 Jätehuolto A

LÄHETTÄJÄ

VASTAANOTTAJA

Aika 07.12.2016

Läsnäolijat

Tarkastaja Pirkko Marin

Elintarvikehuoneiston edustajat Janni Toivanen

Muut läsnäolijatTarkastetut toiminnot Kahvilatoiminta
Elintarvikkeiden vähittäismyynti

Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittamatta
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Yrityksen käytössä on oma erillinen sekajäteastia.

4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus

4.2 Käsihygienia A

4.3 Työvaatteet A

4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus 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

Kylmälaitteiden ämpötilaseurannan kirjauksia ei oltu tehty aivan joka viikon osalta. 
Omavalvonnan kirjauksiin on syytä kiinnittää huomiota. Lämpötilaseurannan kirjaukset on syytä tehdä
omavalvontasuunnitelman mukaisesti kerran viikossa.

7 Myynti ja tarjoilu

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

12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset

12.5 Luomutuotteen aitous A

13 Elintarvikkeista annettavat tiedot

13.1 Yleiset pakkausmerkinnät A

Kahvilasta löytyy tarjoitavien elintarvikkeiden tuotetiedot; ainekset. Tämän lisäksi elintarviketietoasetus edellyttää, että
tarjoilupaikassa selkeässä esitteessä tai taulussa asiakkaalle annetaan (riippumatta siitä, nauttiiko kuluttaja elintarvikkeen
tarjoilupaikassa vai ottaako sen mukaan) seuraava tieto "Hyvä asiakkaamme, lisätietoja elintarvikkeista ja niiden
mahdollisista allergeeneista ja yliherkkyyttä aiheuttavista aineista saa henkilökunnalta".

14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit

14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit A

15 Elintarvikkeiden toimitukset

15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen A

18 Oiva-raportin esilläpito

18.1 Oiva-raportin esilläpito A

A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono
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Lisätietoja

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
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13b §
Hallintolaki (434/2003)

Tarkastusmaksu

97,50 €

Maksuperusteet

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta §115/12.11.2015 Kuopion
kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa.

Tarkastajan tiedot Ympäristöterveystarkastaja

Pirkko Marin

Puh. 044 718 2280

pirkko.marin@kuopio.fi
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Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

442681

True

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Leipäsirkus
Leväsentie 5, 70700 KUOPIO

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

07.12.2016

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

Oivallinen /
Utmärkt 20

Hyvä / Bra

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Huomiot • Observation

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

09.10.2015

15.09.2014

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 07.12.2016

Omavalvontasuunnitelma / 
Planen för egenkontroll

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / 
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Henkilökunnan toiminta ja koulutus / 
Personalens arbete och utbildning

Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / 
Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien

Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / 
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

Myynti ja tarjoilu / 
Försäljningen och serveringen

Elintarvikkeista annettavat tiedot / 
Informationen som skall ges om livsmedel

Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit / 
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial

Elintarvikkeiden toimitukset / 
Leveranserna av livsmedel

Oiva-raportin esilläpito / 
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Tarkastetut toiminnot • Kontrollerade verksamheter

Kahvilatoiminta
Elintarvikkeiden vähittäismyynti

Valvontayksikkö • Övervakningsenhet Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 19.12.2016 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 19.12.2016

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue,
ympäristöterveydenhuolto

1/1


	Tarkastuskertomus
	01
	03
	04
	05
	06
	07
	12
	13
	14
	15
	18

	Oiva-raportti

