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Tarkastuksen perusteet
 
 
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma
 

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. OMAVALVONTASUUNNITELMA

1.6. Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Pieniä puutteita omavalvonnassa.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Omavalvontaan liittyviä kirjauksia ei juurikaan ollut tehty. Esim. jäähdytyksen osalta kirjaukset löytyivät 
yhden ruuan osalta. Erillistä jäähdytyskaappia ei ole ja keittiöltä päiväkotiin toimitettavista ruuista osa 
toimitetaan jäähdytettyinä. Päiväkotiin toimitettavan ruuan määrä on pieni (10-15 annosta) ja 
vastuuhenkilön mukaan ruuan jäähtymisnopeutta on seurattu, vaikka kirjauksia ei ole tehty.
 
Omavalvontasuunnitelmaa on syytä päivittää ja sen mukaiset omavalvontakirjaukset on tehtävä. 
Kirjausten on oltava tarkastettavissa. Jäähdytyksen onnistuminen (neljässä tunnissa kuuteen asteeseen 
tai sen alle) on varmistettava mittaamalla jokaisesta erästä. Päiväkodille toimitettavista ruuista on 
varmistettava lämpötilat mittaamalla ennen niiden toimittamista.
 
Ruuista ja salaateista on suositeltavaa ottaa näytteet pakastimeen mahdollisia 
ruokamyrkytysepäilytilanteita varten (säilytysaika 2-4 viikkoa).
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
2. TILOJEN JA VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS, RIITTÄVYYS JA KUNNOSSAPITO

2.2. Tilojen kunto

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
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Tilat ovat kunnossa lukuun ottamatta pientä kuluneisuutta.
 
2.3. Työvälineet, kalusteet ja laitteet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Tarkastetut työvälineet, kalusteet ja laitteet olivat käyttötarkoitukseen soveltuvia ja ehjiä.
 
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS

3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Keittiön ovenpielissä oli jonkin verran roiskeita, muuten puhtaudessa ei ollut huomautettavaa. 
Ovenpielet tulee puhdistaa.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
3.2. Työvälineiden ja laitteiden puhtaus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Tarkastetut työvälineet ja laitteet olivat puhtaat.
 
3.3. Siivousvälineiden säilytykseen ja huoltoon käytettävien tilojen sekä siivousvälineiden puhtaus

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Pientä huomautettavaa siivousvälineiden säilyttämisessä.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Varrellinen harja ja lattialasta olivat lattiaa vasten. Varrelliset välineet tulee säilyttää telineessä.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
3.5. Haitta- ja muut eläimet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Haittaeläimiä tai niihin viittaavia merkkejä ei ollut havaittavissa. Kiinteistössä aikaisemmin tehtyihin 
havaintoihin hiiristä tms. on reagoitu.
 
3.6. Jätehuolto

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Keittiön jäteastioissa ei ollut huomautettavaa ja ne tyhjennetään säännöllisesti. Kiinteistön jätehuolto on 
koettu toimivaksi.
 
6. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILOJEN HALLINTA

6.2. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Tarkastettujen kylmälaitteiden lämpötiloissa ei ollut huomautettavaa ja vastuuhenkilö kertoi, miten 
havaittuihin poikkeamiin oli reagoitu. Omavalvontasuunnitelman mukaiset kirjaukset tulee tehdä (puute 
huomioitu kohdassa 1.6).
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
6.4. Jäähdytys

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Jäähdytyksen osalta kirjaukset olivat tarkastettavissa yhden ruuan osalta. Vastuuhenkilön mukaan 
riittävä jäähtyminen on varmistettu myös muista jäähdytettävistä eristä. Erillistä jäähdytyskaappia ei ole. 
Jäähtymisnopeus on syytä varmistaa jokaisesta jäähdytettävästä erästä (ks. kohta 1.6) ja 
mittaustulokset kirjata osana omavalvontaa. Koska erillistä jäähdytyslaitetta ei ole, tulee mittaamalla 
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varmistaa myös, ettei samassa laitteessa olevien lämpötilasäädeltyjen elintarvikkeiden lämpötila kohoa 
jäähdytettävien ruokien takia.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
13. ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDOT

13.3. Markkinointi

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Ruokalassa ei havaittu virheellistä tai harhaanjohtavaa markkinointia.
 
14. PAKKAUS- JA ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIT

14.1. Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Suojakäsineet ja tarkastetut astiat olivat elintarvikekäyttöön soveltuvia.
 
18. OIVA-RAPORTIN ESILLÄPITO

18.1. Oiva-raportin esilläpito

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Pientä huomautettavaa oiva-raportin esillä pidossa.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Viimeisin oiva-raportti oli esillä sisäänkäynnin yhteydessä, mutta sitä tai linkkiä sivustolle 
www.oivahymy.fi ei ollut lisätty nettisivuille. Nettisivuilla olevassa kuvakaappauksessa näkyi osa 
vanhemmasta oiva-raportista. Tämä on syytä poistaa nettisivuilta.
 
Viimeisin oiva-raportti tulee lisätä sisäänkäynnin yhteyteen. Lisäksi nettisivuille tulee lisätä linkki, joka 
johtaa sivustolle www.oivahymy.fi. Oiva-raportit löytyvät sivustolta yrityshaun kautta. Vaihtoehtoisesti 
oiva-raportit voi lisätä nettisivuille sähköisessä muodossa. Ohjeet oiva-raportin esillä pitoon löytyvät 
sivustolta www.oivahymy.fi.
 
Toimijaa pyydetään huomioimaan, että oiva-raportin lisäämisestä nettisivuille on ohjeistettu myös 
edellisellä tarkastuksella. Mikäli samasta asiasta joudutaan huomauttamaan jatkossa, voidaan oiva-
arvosanaa alentaa tältä osin (C, korjattavaa).
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
 
Sovelletut säännökset
 
Elintarvikelaki 23/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 
1367/2011
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 852/2004 elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 834/2014
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista
Valvonta-asetus (EU) 625/2017
Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020-2024
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13b §
Hallintolaki 434/2003
  
  

Maksu 140,00 €
 
Maksuperusteet
 
 
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
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Valvontamaksun muutoksenhakuohje
 
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.
  

  

Tarkastaja Laura Paldanius

YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJA

044 718 2286

laura.paldanius@kuopio.fi

 

Jakelu Toiminnanharjoittaja
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