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Tampereen kaupungin elintarvikevalvonnan laatimaa omavalvontaohjetta voidaan käyttää  
elintarvikealan yrityksen omavalvontasuunnitelmapohjana.  
 
Yrityksen työntekijät tulee perehdyttää omavalvontasuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen.  
Perehdyttämisestä tulee pitää kirjaa. Työntekijät tulee kouluttaa työtehtävien vaatimalla tavalla. 
Omavalvontasuunnitelmaa tulee päivittää aina kun toiminnassa tapahtuu muutoksia.  
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Automaattisesti luodun sisällysluettelon saa päivitettyä valitsemalla Viittaukset > 
Päivitä taulukko. 

 

Jos haluat päivittää sivunumerot ja tekstin, voit valita Päivitä vain sivunumerot tai 
Päivitä koko luettelo.  

Yrityksen toiminta 
 
Yrityksen tiedot ja toiminnan kuvaus 
 

- yrityksen ja huoneiston nimi, omistaja ja yhteystiedot  
- henkilökunnan määrä ja vastuualueet  
- kuvaus kohteen toiminnoista: ruoan valmistus, tarjoilu, pakkaaminen, kuljetukset 
- jos kohteessa valmistetaan eritysruokavalioita, miten niiden valmistus ja erillään-

pito järjestetään kohteessa, esimerkiksi gluteiiniton ruokavalio. 
- annosmäärät  
- asiakaspaikkamäärä  
- aukioloajat 
- mahdollinen elintarvikkeiden maahantuonti 

 
Omavalvonta-asiakirjat 

- asiakirjojen säilytyspaikka ja säilytysaika (vähintään 1 vuosi) 
- omavalvonta-asiakirjoihin kuuluu 

o omavalvontasuunnitelma 
o elintarvikehuoneiston hyväksymis- tai ilmoitusasiakirjat 
o kirjanpito henkilökunnan perehdyttämisestä omavalvontaan ja sen mukai-

seen dokumentointiin 
o kirjanpito henkilökunnan terveydentilaselvityksistä sekä tieto mahdollisten 

salmonellanäytteiden tuloksista 
o kirjanpito henkilökunnan hygieniaosaamistodistuksista 
o lämpötilaseurannan ja näytteenoton tulokset sekä muut omavalvontasuunni-

telman mukaiset seurantadokumentit kuten puhtaanapito 
o kirjanpito omavalvonnassa havaituista poikkeamista ja niiden johdosta teh-

dyistä toimenpiteistä 
o laitteiden huoltoraportit 
o jäljitettävyysasiakirjat kuten kuitit, kuormakirjat ja lähetyslistat 
o asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäilyilmoitukset  
o viranomaisnäytteiden tutkimustulokset ja tarkastuskertomukset. 

 
Elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto  
 

- tavarantoimittajat ja toimitusajat 
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- käytettävät raaka-aineet, esim ovatko raaka-aineet kypsiä vai raakoja 
- vastaanottolämpötilat ja niiden seuranta 
- tuotteiden ulkoisen laadun ja pakkausmerkintöjen tarkastaminen 
- korjaustoimenpiteet havaittaessa puutteita sekä poikkeamien ja korjaustoimenpi-

teiden kirjaaminen omavalvonnan kirjanpitoon 
- kuljetuslämpötilat ja olosuhteet, mikäli tuotteita noudetaan itse tukusta 

 
Elintarvikkeiden jäljitettävyys, takaisinveto ja tiedottaminen 

- miten elintarvikkeiden jäljitettävyydestä varmistutaan 
- Elintarvikkeiden jäljitettävyys on osoitettava "yksi askel taaksepäin" ja "yksi as-

kel eteenpäin" -periaatteella. Toimijan tulee siis tietää, keneltä hän on hankki-
nut 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 saapu-
neista ja lähteneistä elintarvike-eristä toisiinsa. 

- asiakirjojen säilytysaika ja säilytyspaikka 
- miten takaisinvetotapauksissa toimitaan ja asiasta tiedotetaan 
- tietoa ja ohjeistusta takaisinvedoista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta:  

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yrityk-
set/elintarvikeala/takaisinvedot/ 
 

Luomuvalvonta 
- kuuluuko keittiö Ruokaviraston luomuvalvontaan  
- valmistetaanko keittiössä ruokia, joiden raaka-aineet ovat luomutuotteita  
- kuinka huolehditaan siitä, ettei keittiöllä ole samanaikaisesti samaa raaka-ai-

netta luomuna ja tavanomaisesti tuotettuna  
- asiakirjojen säilytys 

 
Geenimuunnellut eli GMO-tuotteet 

- käytetäänkö keittiöllä geenimuunneltuja raaka-aineita   
- kuinka huolehditaan, etteivät GMO-tuotteet ja tavanomaiset tuotteet sekoitu 

keskenään  
- GMO-tuotteiden merkinnät 
- todistusten ja asiakirjojen säilytys 

 
Elintarvikkeiden maahantuonti 
 

Ei-eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan itse maahan muista EU-maista  Kyllä   Ei 
Eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan muista EU-maista                            Kyllä   Ei 
Elintarvikkeita tuodaan itse maahan EU:n ulkopuolisista maista             Kyllä   Ei 

 
Tuomme itse maahan seuraavia elintarvikkeita, seuraavista maista: 

      

 

 
 
 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/takaisinvedot/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/takaisinvedot/
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Eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuonti EU-maista 

 
Jos toimija maahantuo eläinperäisiä elintarvikkeita (liha-, maito-, kalastustuote- ja mu-
navalmisteita) Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, tulee tuonnin tiedot 
ilmoittaa Tampereen elintarvikevalvontaan. Ilmoituksen voi tehdä ympäristöterveyden 
sähköisessä ilmoituspalvelussa Ilpassa: https://ilppa.fi/alkusivu 

 
 

Ilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista on tehty Tampereen 
elintarvikevalvonnalle (pvm):       

 
Eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta Suomeen tuovien toimijoiden tulee 
tehdä tuonti-ilmoitus saapuneista lähetyksistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia 
elintarvikkeita: 

• eläinperäisten elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklassa luetellut 
salmonellaerityistakuutuotteet: raaka naudan ja sian liha, mukaan lukien 
jauheliha, kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, 
ankkojen ja hanhien liha, mukaan lukien jauheliha sekä raa´at kananmu-
nat 

• muu eläimistä saatu raaka liha 
• kaikista eläinlajeista peräisin olevat raakalihavalmisteet 
• lämpökäsittelemätön maito 
• lämpökäsittelemättömästä maidosta valmistetut juustot   

 
Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti Tuonti-ilmoitus sisämarkkinoilta tuoduista eläinperäi-
sistä elintarvikkeista tai lomakkeella, joka löytyy Ruokaviraston sivuilta Eläinperäisten 
elintarvikkeiden tuonti sisämarkkinoilta 

 
Tuonti-ilmoituksien tekemisestä vastaava henkilö:       

 
Tuonti-ilmoitukset tehdään (millä tavalla?):       

 
Sisämarkkinatuontia harjoittavan toimijan omavalvontaan tulee sisältyä tuontielintar-
vikkeiden ja niitä koskevien asiakirjojen vastaanottotarkastus. 

 
 
Toisesta EU-maasta maahantuotujen eläinperäisten elintarvikkeiden vastaanottotarkastuk-
sessa tehdään seuraavat toimenpiteet: 

  Tarkastetaan, että elintarvikkeissa on lainsäädännössä vaaditut merkinnät:  
mm. tunnistusmerkki, alkuperä, eränumero 

  Tarkastetaan, että asiakirjat ja tuote vastaavat toisiaan 

  

Varmistetaan, että elintarvike on peräisin hyväksytystä laitoksesta  
(Hyväksyttyjen EU-laitosten lista: https://ec.europa.eu/food/safety/biosa-
fety/food_hygiene/eu_food_establishments_en; Hyväksyttyjen EU:n ulkopuolis-
ten laitosten lista: https://ec.europa.eu/food/safety/international_af-
fairs/trade/non-eu-countries_en ) 

  Tarkastetaan, että elintarvike ei ole peräisin suojapäätösten alaiselta alueelta 
(Maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta www.mmm.fi) 

https://ilppa.fi/alkusivu
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/elainperaisten-elintarvikkeiden-sisamarkkinatuojan-kuukausi-ilmoituslomake/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/elainperaisten-elintarvikkeiden-sisamarkkinatuojan-kuukausi-ilmoituslomake/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-EUsta/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-EUsta/
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en
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Tarkastetaan, että raa’an naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, hanhen 
ja ankan lihan ja jauhelihan mukana on salmonellatodistus* ja kaupallinen asia-
kirja** 

  Tarkastetaan, että kananmunien mukana on todistus, että alkuperätila on tut-
kittu salmonellan varalta 

  Kirjataan tehdyt toimenpiteet (esim. omavalvontapalautus), jos edellä maini-
tuissa on puutteita. Kirjaukset tehdään (mihin?):        

Lisäksi tehdään yleiseen vastaanottotarkastukseen sisältyvät asiat (mm. lämpötilan mit-
taus) kohdan 2 mukaisesti. 

 
Laboratorion antaman salmonellatodistuksen tulee olla yhdistettävissä kyseiseen tuontierään 
ja kaupalliseen asiakirjaan. Salmonellatutkimus tulee olla tehty siinä maassa, josta tuotteet lä-
hetetään Suomeen. 
**Kaupallinen asiakirja tulee olla erityistakuuasetuksen (EY) N:o 1688/2005 mallin mukainen.  

 
Jos vastaanottotarkastuksessa havaitaan, että salmonella-asiakirjat puuttuvat tai ovat 
puutteelliset, tulee erä asettaa käyttökieltoon ja palauttaa tai hävittää, jos asiakirjoja ei 
saada täydennettyä. Toimijan on ilmoitettava omavalvonnassa havaituista asiakirja-
puutteista Helsingin elintarviketurvallisuusyksiköön.  

 
Toimijalla on oltava maahantuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva näytteen-
otto- ja tutkimussuunnitelma, jonka mukaisesti toimitetaan näytteitä tutkittavaksi la-
boratorioon. Maahantuotavista tuotteista tulee tutkia salmonellanäytteitä Ruokaviras-
ton ohjeen Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset liitteen 6 mukaisesti.  

 
Jos omavalvontanäytteessä todetaan lihaerä salmonellapositiiviseksi, erä tulee palaut-
taa lähtömaahan tai hävittää. Toimijan on ilmoitettava salmonellan vuoksi hävitettä-
vistä tai palautettavista elintarvikkeista Tampereen elintarvikevalvontaan. 

 
Näytteenottosuunnitelma on laadittu (pvm):       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvaus toimenpiteistä poikkeamatilanteissa: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1688&qid=1406274935510&from=EN
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/elintarvikkeiden-mikrobiologiset-vaatimukset_4095_04_02_00_01_2020_4_liitteet-yhdistetty.pdf
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• Pakkausmerkinnät tai tunnistusmerkki puuttuu:       
 

• Asiakirjat ja elintarvike eivät vastaa toisiaan tai asiakirjojen jäljitettävyystiedot 
ovat puutteelliset:       

• Naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan tai ankan lihan mukana ei ole sal-
monellatodistusta tai kaupallista asiakirjaa:       
 

• Omavalvontanäytteessä todetaan salmonella tai muu terveysvaaraa aiheuttava 
löydös:       

 
Jos toimija maahantuo pakasteita ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee kuljetus-
ten osalta huomioida kuljetuskaluston ATP- vaatimukset: kuljetuskaluston luokittelu ja 
hyväksyntä ATP-vaatimusten mukaan (FRC- / FNA- / muut ATP- luokitukset). 

 
Ei-eläinperäisten elintarvikkeiden maahantuonti 
o Mikäli toimija tuo muita kuin eläinperäisiä elintarvikkeita (esim. kasvikset, maus-

teet, kastikkeet, makeiset) Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiota Suomeen tai Eu-
roopan unionin ulkopuolelta, ei erillistä ilmoitusta tarvita. Tulli valvoo maahantuo-
tavien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta. Toimijalla on itsellään vas-
tuu tuomiensa elintarvikkeiden määräysten mukaisuudesta ja mahdollisesta elintar-
vikkeisiin liittyvän erityislainsäädännön selvittämisestä. 

 
 

Elintarvikkeiden säilytys ja varastointi 
- selvitys säilytys- ja varastotiloista sekä kylmälaitteista 
- tilojen ja laitteiden lämpötilavaatimukset sekä niissä säilytettävät elintarvikkeet 
- miten lämpötiloja valvotaan: mittari, seurantatiheys, kirjaaminen, vastuuhenkilö 
- korjaustoimenpiteet jos lämpötiloissa havaitaan poikkeamia sekä korjaavien toi-

menpiteiden dokumentointi 
- oikean varastokierron varmistaminen  
- ohje: pakkauksista purettujen ja itse jäädytettyjen elintarvikkeiden pakkauksesta 

on oltava elintarvikkeen nimi ja päiväystieto. Lisäksi on pysyttävä jäljittämään 
mitä allergeeniä tuote sisältää. 

- ristikontaminaatiovaaran huomioiminen, esimerkiksi kypsien ja raakojen tuottei-
den pitäminen erillä toisistaan 

- tuotteiden suojaaminen 
 

Ruoan käsittely ja valmistaminen sekä allergeenien hallinta 
 

- toimintaan sisältyvät ruoankäsittelyvaiheet 
- minkälaisista raaka-aineista ruokia valmistetaan; esim. raaka liha ja kala, säilyk-

keet, puolivalmisteet 
- onko ruoan esivalmistamista ja jos ruokia valmistetaan useamman päivän käyttöä 

varten, mitä tuotteita nämä ovat ja kuinka kauan niitä säilytetään 
- esivalmistellut tuotteet säilyttäminen ja pakkausmerkinnät, kuinka tuotteiden asi-

anmukaisesta kierrosta varmistutaan 
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- ristikontaminaatiovaaran vähentäminen, eri käsittelyvaiheiden erottaminen toi-
sistaan, esimerkiksi esivalmistus, raa´an lihan/kalan ja kasvisten käsittely, kypsen-
nys, leivonta 

- erityisiä käsittely- tai valmistustapoja vaativat elintarvikkeet kuten ulkomaiset 
marjat, pakastevihannekset, pavut ja idut, sellaisenaan nautittava raaka kala, 
multajuurekset 

- erikoisruokavalioiden valmistus 
- myös pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava kuluttajalle tieto kaikista 

elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä ja lopullisessa elintarvikkeessa jossain 
muodossa olevista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista ainesosista. Pakkaa-
mattomista elintarvikkeista annettavat allergeenitiedot voidaan antaa myös suul-
lisesti, jos tästä mahdollisuudesta ilmoitetaan selkeästi pakkaamattomien elintar-
vikkeiden läheisyydessä, esimerkiksi esitteessä, taulussa tai muulla vastaavalla 
tavalla esimerkiksi tekstillä ”lisätietoa allergioita ja intoleransseja aiheuttavista 
ainesosista saa henkilökunnalta”.  Tietojen tulee olla keittiöllä kirjallisessa tai 
elektronisessa muodossa. 

- lisätietoa allergioita ja intoleransseja aiheuttavista ainesosista ja niiden merkin-
nöistä löytyy: Ruoka-allergeenit - Ruokavirasto  

- Lisätietoa elintarvikkeiden käsittelystä ja säilyttämisestä, lämpötilarajoista sekä 
hygieenisistä toimintatavoista löytyy mm Ruokaviraston nettisivuilta osoitteesta: 
Hygieeninen toiminta - Ruokavirasto 

 
Ruoan kypsentäminen 

- kypsennyksen lämpötilarajat, miten riittävästä kypsentämisestä varmistutaan, 
seurannan dokumentointi 

- toimintaohje poikkeamatilanteissa, korjaavat toimenpiteet ja niiden dokumen-
tointi 
 

Uppopaistettavat elintarvikkeet 
- kuvaus uppopaistettavista elintarvikkeista 
- uppopaistorasvan lämpötilan varmistaminen, vaihtoväli, suodattaminen  
- uppopaistorasvan laaduntarkkailu ja -menetelmä, laitteiston puhtaanapito  
- käytetyn rasvan varastointi 

 
Jäähdyttäminen 

- mitä tuotteita jäähdytetään 
- jäähdyttämismenetelmä: jäähdytyskaappi, jäävesihaude tai vastaava menetelmä 
- jäähdytys nopeuden seuranta ja kirjanpito eli kellonaika ja lämpötila kun ruokaa 

aletaan jäähdyttämään ja sama viimeistään 4 tunnin kuluttua 
- kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys on aloitettava välittö-

mästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen 
säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan enintään neljässä tunnissa. 

- liian hitaasti jäähtynyt ruoka on hävitettävä. Hävittämien on kirjattava omaval-
vonta-asiakirjoihin 

- jäähdytettyjen tuotteet merkinnät ja varastonkierto 
 

Uudelleenkuumentaminen 
- miten uudelleenkuumennus tapahtuu 
- miten varmistutaan uudelleen kuumennetun ruoan riittävästä sisälämpötilasta 
- lämpötilan mittaukset, lämpötilaraja, mittaustiheys ja kirjaukset 

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/ohjeita-kuluttajille/ruoka-allergeenit/
https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/hygieeninen-toiminta/
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- toiminta poikkeamatilanteissa 
 

Jäädyttäminen ja sulattaminen 
- mitä tuotteita jäädytetään 
- missä laitteessa tuotteet jäädytetään 
- jäädytettyjen tuotteiden kirjanpito ja pakkausmerkinnät  
- jäädytettyjen tai pakastettujen tuotteiden sulattaminen 
- säilytysaika ja varastonkierto 

 
Ruoan tarjoilu 

- miten ruoantarjoilu on järjestetty 
- ruoan tarjoiluaika 
- lämpötilaraja-arvot, lämpötilamittaukset, mittaustiheys ja mittausten dokumen-

tointi 
- toimenpiteet poikkeamatilanteissa ja niiden dokumentointi 
- tähteeksi jääneiden ruokien käyttö 
- erityisruokavalioruokien ja allergeenien merkitseminen 

 
Ruoan lähettäminen ja kuljettaminen 

- mitä lähetetään, minne, kuinka usein ja minkälaisia määriä  
- kuka kuljetuksen hoitaa  
- kuvaus kuljettamisesta kuten kuljetusreitti ja sen kesto 
- kuljetuslaatikoiden ja astioiden palauttaminen ja niiden puhtaanapito 
- kuljetuslämpötilat  
- lämpötilamittaukset lähettävän ja vastaanottavan keittiön omavalvonnassa 
- toimenpiteet poikkeamatilanteissa ja tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi 

  
Elintarvikekontaktimateriaalit ja pakkausmerkinnät 
 

- mitä elintarvikkeita pakataan; esim. jäädytetyt tuotteet, ateriakuljetukset, take 
away -annokset, vitriiniin pakatut sämpylät 

- käytössä olevat pakkausmateriaalit 
- miten varmistetaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien 

ja tarvikkeiden, kuten astioiden, välineiden, pakkausmateriaalien ja kertakäyttö-
käsineiden, soveltuvuus elintarvikekäyttöön 

- miten varmistetaan materiaalien ja tarvikkeiden oikea käyttö, esim  
o rasvaisille, kuumina myytäville tai säilytettäville elintarvikkeille käytetään 

tarkoitukseen soveltuvia materiaaleja ja tarvikkeita 
o alumiinimateriaaleja ei käytetä happamille elintarvikkeille 
o PVC-muovista valmistettuja kertakäyttökäsineitä ei käytetä rasvaisten 

ruoka-aineiden käsittelyyn 
- missä pakkaaminen tapahtuu 
- pakkausmateriaalien säilyttäminen 
- Lisätietoa elintarvikkeiden kontaktimateriaaleista ja niitä koskevasta lainsäädän-

nöstä löytyy: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pak-
kaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/ 
 

Pakkausmerkinnät 
- mitä pakkausmerkintöjä tehdään 
- milloin merkinnät tarkastetaan kuten määräajoin ja reseptien muuttuessa 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/
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- miten varmistutaan merkintöjen oikeellisuudesta ja määräystenmukaisuudesta 
 
Tarjoilupaikosta ulos myytävien tuotteiden tuotetiedot 
 

Pakkaamattomista ja välitöntä myyntiä varten pakatuista tuotteista tulee antaa 
aina seuraavat tiedot asiakkaalle 
- elintarvikkeen nimi 
- alkuperämaa tai lähtöpaikka tarvittaessa (esim. jos sen ilmoittaminen on säädetty 

pakolliseksi tai sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan) 
- allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet 

 
Nämä tiedot tulee olla kirjallisena tuotteen välittömässä läheisyydessä tai  
ne voidaan antaa asiakkaalle suullisesti. 

 
Elintarviketta pidetään pakkaamattomana, jos se suljetaan vasta ostohetkellä 
pakkaukseen, pakataan välitöntä myyntiä varten tai pakataan ostajalle erikseen 
tämän tekemästä pyynnöstä tai tilauksesta. Välittömällä myynnillä tarkoitetaan 
elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi elintarvikkeen luovutus-
paikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Edellytyksenä on, että 
tuote pakataan elintarvikkeen luovutuspaikassa. Jos tuotteet tulevat muualta, te-
ollisuudesta tai esimerkiksi keskuskeittiöstä, on pakolliset pakkausmerkinnät sen 
sijaan oltava. 

 
Käytännössä muutos tarkoittaa, että lounasannosten, salaattien, sämpylöiden ja 
muiden saman päivän aikana myytävien tuotteiden lisäksi ravintoloista voi nyt 
myydä ulos pidempäänkin säilyviä tuotteita ilman pakkausmerkintöjä.  

Valmiiksi pakattujen tuotteiden pakolliset merkinnät 
- elintarvikkeen nimi  
- ainesosaluettelo  
- allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet korostettuna 
- tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)  
- sisällön määrä  
- vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta (poikkeukset huomioiden)  
- vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja 

osoite  
- alkuperämaa tai lähtöpaikka (siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla 

säädetään tai siten kuin muussa lainsäädännössä säädetään)  
- säilytysohje (tarvittaessa)  
- käyttöohje (tarvittaessa, muun muassa varoitusmerkintä tarvittaessa)  
- juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus 

on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia  
- elintarvike-erän tunnus  
- suolapitoisuus- ja voimakassuolaisuusmerkintä  
- tunnistusmerkki (laitoksessa valmistetut eläinperäiset elintarvikkeet). 
- ravintoarvoilmoitus (ei vaadita pienten paikallisten toimijoiden tuotteisiin) 

 
Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on ennen 
myyntiä valmiiksi suljettu pakkaukseen kokonaan tai osittain siten, että pakkauk-
sen sisältöä ei voida muuttaa avaamatta tai rikkomatta pakkausta ja joka on 
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sellaisenaan tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle. Tuote on 
valmistettu muualla kuin myyntipaikassa ja se toimitettu tarjoilupaikkaan edellä 
kuvatulla tavalla pakattuna. 

 
Yksityiskohtaisempia ohjeita ja lisätietoa: 

- Ruokaviraston pakkausmerkintäopas: elintarviketieto_opas_fi.pdf (ruokavi-
rasto.fi) 

- Lisätietoa pakkausmerkinnöistä Ruokaviraston nettisivuilla: https://www.ruokavi-
rasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/pak-
kausmerkinnat/ 
 

Hygieniaosaaminen ja terveydentilaselvitykset 
 
Henkilökunnan hygienia 

- käsihygienia-asiat, suojakäsineiden, korujen käyttö, rakennekynnet, haavat ja 
laastarit käsissä 

- lisätietoa hygieenistä toimintatavoista löytyy: http://www.lupakokata.fi 
- työvaatteet, niiden hankinta ja huoltaminen 
- omien elintarvikkeiden säilyttäminen elintarvikehuoneistossa.  

Ohjeistus: työntekijöiden omia elintarvikkeita saa säilyttää ainoastaan työnteki-
jöiden ruokailu- ja sosiaalitiloissa. Pienissä elintarvikehuoneistoissa voidaan sallia 
työntekijöiden omien elintarvikkeiden säilyttäminen elintarvikehuoneistossa käsi-
teltävien elintarvikkeiden kanssa samoissa säilytystiloissa selkeästi erotettuna esi-
merkiksi omalla hyllyllä tai hyllylle sijoitetussa astiassa. Omien elintarvikkeiden 
säilyttäminen ei saa heikentää tai vaarantaa elintarvikehuoneistossa käsiteltävien 
elintarvikkeiden turvallisuutta. 

 
Hygieniaosaaminen ja hygieniapassit 
 

- hygieniapassi tarvitaan, kun työskennellään elintarvikehuoneistossa ja käsitellään 
pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita 

- kirjanpito henkilökunnan hygieniapasseista 
- hygienia- ja omavalvontakoulutukset ja niiden dokumentointi 
- lisätietoa hygieniaosaamisesta ja Ruokaviraston myöntämistä hygieniapasseista 

löytyy: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/ 
 

Terveydentilan selvitys työsuhteen alussa 
 
Toimijalla tulee olla ajantasainen kirjanpito henkilökunnan terveydentilan selvityk-
sistä. Omavalvonnasta tulee käydä ilmi, missä terveydentilan selvityksiä säilytetään, 
työntekijät, joilta selvitys vaaditaan ja että kyseisten henkilöiden soveltuvuus elintar-
viketyöhön on todettu. 

Terveydentilan selvityksellä työsuhteen alussa tarkoitetaan työterveyshuollon tai ter-
veyskeskuksen lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua. Haastattelun yhteydessä 
työntekijälle korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä: oireisena ei olla 
töissä, työnantajalle ilmoitetaan elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttu-
vasta taudista ja hyvän käsihygienian merkitystä työssä korostetaan ja siihen koulute-
taan. Todistus terveydentilan selvityksestä on vapaamuotoinen. 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/elintarviketieto_opas_fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/elintarviketieto_opas_fi.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/pakkausmerkinnat/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/pakkausmerkinnat/
http://www.lupakokata.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/
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Laboratoriotutkimus tehdään jos työntekijällä on parhaillaan tai hänellä on edeltävän 
kuukauden aikana ollut kuumeinen ripulitauti. Laboratoriotutkimuksen tarve perus-
tuu työntekijän omaan ilmoitukseen vatsatautioireista.  

Laboratoriotutkimusta ei enää pyydetä oireettomilta työntekijöiltä matkan jälkeen. 
Lisäohjeistusta asiassa löytyy Thl:n laatimasta ohjeesta: Toimenpide salmonellatar-
tuntojen ehkäisemiseksi: www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/135327/URN_ISBN_978-952-302-932-3.pdf?sequence=1 

Elintarvikehuoneistoasetuksen 17 § 2 momentin mukaan henkilö, jonka tiedetään tai 
epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, ei saa käsitellä elin-
tarvikkeita elintarvikehuoneistossa. 
 
THL:n julkaisussa 5/2013 on myös ohjeistettu, että paljain käsin helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita käsittelevä henkilö ei saa toimia työtehtävässään sairastaessaan vatsa-
tautia riippumatta sen aiheuttajasta. Mikäli henkilö on muuten työkykyinen, hänelle 
järjestetään sellaisia työtehtäviä, joissa tartuntariski vältetään. Riskityöhön voi palata 
kahden oireettoman päivän jälkeen (jollei ulosteviljelyssä ole todettu salmonellaa, 
EHEC:ä tai shigellaa). 
 
Huomattavaa on että henkilö voi kantaa norovirusta oireiden loputtua jopa monta 
viikkoa tai voi olla oireeton kantaja ilman edeltävää sairastumista. Koska norovirus 
tarttuu erittäin herkästi pintojen ja elintarvikkeiden välityksellä, pitäisi AINA huoleh-
tia käsihygieniasta moitteettomasti. Jopa kotona oleva norovirusta sairastava lapsi on 
riski. 

 
Puhtaana- ja kunnossapito, talousvesi, jätehuolto ja tuhoeläintorjunta 
 
Siivoussuunnitelma 

- Tiloille ja laitteille laaditaan kirjallinen siivoussuunnitelma, joissa huomioidaan  
sekä päivittäin että harvemmin puhdistettavat kohteet.  
Lisäksi laaditaan toimenpideohjeet poikkeamatilanteiden varalle. 

- puhdistettavat kohteet ja puhdistusmenetelmät  
- käytettävät puhdistus- ja desinfektioaineet, missä siivousvälineitä ja -aineita säily-

tetään 
- puhdistustuloksen seuranta aistinvaraisesti ja/tai mikrobiologisesti sekä seuran-

nan dokumentointi 
- mahdollisen kuljetuskaluston, -laatikoiden ja -laukkujen puhtaanapito 
- harvemmin pestävät kohteet kuten kahvi- ja pehmiskone, paisto- ja ilmanvaihto-

laitteiden puhtaanapito 
- puhtaanapidon vastuunjako siivousliikkeen, kauppakeskuksen tai muun toimijan 

ja oman henkilökunnan kesken 
 

Astiahuolto 
- astianpesukoneen puhtaudesta huolehtiminen 
- astioiden puhtauden ja astianpesukoneen toiminnan ja pesulämpötilojen tark-

kailu 
 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135327/URN_ISBN_978-952-302-932-3.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135327/URN_ISBN_978-952-302-932-3.pdf?sequence=1
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Kunnossapitosuunnitelma 
- Kun tilojen, välineiden tai laitteiden kunnossa havaitaan puutteita, tehdään puut-

teiden korjaamiselle kirjallinen korjaussuunnitelma ja aikataulu 
- miten tilojen ja laitteiden kuntoa tarkkaillaan ja huolletaan ja kuinka usein 
- ulkopuolisen tahon ja oman henkilökunnan vastuunjako kunnossapidossa 
- lämpömittarien toimivuuden tarkistus 

 
Talousveden hankinta 

- Käytettävän talousveden tulee täyttää sille asetetut vaatimukset (STM:n asetus 
461/2000). Jos vesi tulee omasta kaivosta tai muusta vesilähteestä, sen laatu on 
varmistettava tutkimuksin vähintään kerran vuodessa. 

- käytetäänkö verkostovettä vai tuleeko vesi omasta kaivosta 
- ohjeistus toimenpiteitä varten, jos vedessä havaitaan väri-, maku- tai hajuvirheitä 
- vesilaitoksen yhteystiedot 
- kiinteistön ja/tai huoltoyhtiön yhteystiedot 

 
Jätehuolto 

- miten jätehuolto on järjestetty  
- kuinka huolehditaan keittiön jäteastioiden puhdistuksesta 
- miten jätteittä lajitellaan ja kerätään 
- miten paistoöljyjätteet kerätään ja hävitetään 
- jätteiden keräysalueen siisteys ja jäteastioiden puhdistus 

 
Tuhoeläintorjuntaohjelma 

- toimenpiteet, joilla ennaltaehkäistään tuhoeläimiä, kuten varastokierto, säännöl-
linen puhdistus, varastojen tarkastus silmämääräisesti määräajoin, ikkunoiden ja 
ovien kiinnipitäminen 

- mahdolliset sopimukset alan yrittäjän kanssa, tarkastustiheys ja raportit käyn-
neistä 

- toimenpideohjeet, mikäli tuhoeläimiä esiintyy 
- tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi: päivämäärä, mitä torjuttu ja millä alu-

eella, kenen toimesta, käytetyt torjunta-aineet 
- luettelo torjuntavälineistä ja niiden merkitseminen pohjapiirustukseen 

 
Näytteenotto 

Elintarvikealan toimijalla on ensisijainen vastuu elintarvikkeiden mikrobiologisesta 
turvallisuudesta ja toimijan on varmistettava että elintarvikkeet täyttävät asetuksen 
vaatimukset. Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita jotka eivät ole turvallisia. 

 
Toimijan tulee tarvittaessa laatia komission asetuksen (EY) No 2073/2005 elintarvik-
keiden mikrobiologisista vaatimuksista mukainen näytteenottosuunnitelma. Asetus 
koskee toimijoita, jotka valmistavat, myyvät ja tarjoilevat elintarvikkeita, joille on 
mikrobikriteeriasetuksessa säädetty mikrobiologiset vaatimukset. Tarvittaessa näyt-
teenottosuunnitelmaan on sisällytettävä myös muita kuin mikrobiologisia tutkimuk-
sia elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi. 

Tarkempaa ohjeistusta mikrobikriteeriasetuksen vaatimuksista löytyy Ruokaviraston 
ohjeesta 10501/2 elintarvikealan toimijoille: Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaati-
mukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 soveltaminen: 
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https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yrityk-
set/elintarvikeala/mikrobiologiset-vaatimukset/ 

 
Elintarvikenäytteet 

- näytteenottomenetelmä 
- kuka näytteenotosta vastaa, kuinka usein näytteitä otetaan 
- mitä näytteistä tutkitaan; esim mikrobiologinen laatu, patogeenit, säilyvyys, 

uppopaistorasvan laatu, suolapitoisuus 
- näytteen määrä, pakkaaminen, säilytys, kuljetus 
- tutkimustodistusten dokumentointi ja tulosten analysointi 
- tulosten johdosta tehdyt korjaavat toimenpiteet ja korjaavien toimenpiteiden 

dokumentointi 
- laboratorio, jossa näytteet tutkitaan. Laboratorion tulee olla Ruokaviraston 

hyväksymä. 

Ruokanäytteet – ennakoiva näytteenotto ruokamyrkytysepäilytapauksiin 
Valmistuskeittiöiden suositellaan ottavan talteen itse valmistamiaan ruokia ja säi-
lyttämään niitä pakastettuina mahdollisia ruokamyrkytysepäilyä varten 2-4 viikon 
ajan. Omavalvontasuunnitelmaan tulee miettiä seuraavia asioita: 
- mistä elintarvikkeista näytteet otetaan ja missä kohdassa 
- näytteenottomäärä, pakkaustapa ja merkinnät 
- näytteiden säilytysaika ja -paikka sekä hävittäminen 

 
Pintapuhtausnäytteet 

Omavalvonnassa mikrobiologisia pintapuhtausnäytteitä voidaan ottaa siivousta-
son ja astioiden ja laitteiden puhtauden tarkistamiseksi. Näytteitä otetaan suo-
raan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvilta pinnoilta kuten leikkuu-
laudoilta, työvälineistä, astioista, koneista sekä välillisesti elintarvikkeen kanssa 
kosketuksiin joutuvilta pinnoilta kuten hanat ja oven kahvat.  
- kuinka usein pintapuhtausnäytteitä otetaan 
- mitä menetelmää näytteenotossa käytetään, kuka näytteet ottaa ja mistä 

kohdista näytteet otetaan 
- raja-arvot  
- toimintaohjeet poikkeamatilanteissa, uusintanäytteet ja dokumentointi. 

 
Asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäilyt 
 
Asiakasvalitukset 

- kuinka asiakasvalitustilanteissa toimitaan  
- miten asiakasvalitukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan oma-

valvontaan 
- toiminta takaisinvetotilanteissa 
- lisätietoa takaisinvedoista: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asi-

ointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/takaisinvedot/ 
 

Ruokamyrkytysepäilyt 
 
Toimintaohje ruokamyrkytysepäilytilanteissa 
- tehdään välittömästi ilmoitus elintarvikevalvontaan 

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/mikrobiologiset-vaatimukset/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/mikrobiologiset-vaatimukset/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/takaisinvedot/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/takaisinvedot/


 

Sivu 15 (16) 
 

 
Sähköinen ilmoitus Ilppa-palvelussa https://ilppa.fi/etusivu 
Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi (sähköpostia luetaan päivittäin) 
Soittopyyntö Tampereen palvelupisteen kautta 041 7308168 

- otetaan näytteet ruokamyrkytysepäilyn aiheuttaneista ruoista tai raaka-ai-
neista, 200–300 g/näyte, laboratorioon toimittamista varten. Näytteet säilyte-
tään kylmässä. Näytteet jäädytetään, mikäli niitä ei voida toimittaa saman 
vuorokauden aikana laboratorioon. 

- selvitetään yhdessä elintarvikevalvonnan kanssa valituksen aiheellisuus ja syy 
sekä ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin 

- omavalvontasuunnitelmassa on hyvä miettiä, kuka yrityksessä vastaa ruoka-
myrkytysepäilytilanteiden selvittämisestä 

- Lisätietoa ruokamyrkytyksiä aiheuttavista bakteereista, viruksista, al-
kueläimistä ja loisista, homesienistä ja -myrkyistä eli mykotoksiineista sekä 
ruokamyrkytystapausten selvittämisestä löytyy Ruokaviraston nettisivuilta: 
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/ruokamyrkytykset/ 
 

 

https://ilppa.fi/etusivu
mailto:elintarvikevalvonta@tampere.fi
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/ruokamyrkytykset/
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Elintarvikkeiden myynti-, säilytys- ja tarjoilulämpötilat   
 
MMM:n asetuksen 1367/2011 mukaan mikrobiologisesti helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 
kaupanpidossa tulee noudattaa seuraavia lämpötiloja 
 

 varastointilämpötila 

enintään, oC 

myyntilämpötila 
enintään, oC 

tuore ja tuoresuolattu kala, mäti ja äyriäinen 0 - 2  0 - 2 

 

tyhjiöpakatut tai suojakaasupakatut kylmäsavus-
tetut tai graavatut kalajalosteet 

+ 3 + 3 

jauheliha + 4 + 4 

ruokaeinekset, salaatit, jälkiruoat sekä kondito-
riavalmisteet, joita ei ole lämpökäsitelty, idut 

+ 6 + 6 

savustettu ja hiillostettu kala + 6 + 6 

makkarat, lukuun ottamatta kestomakkaroita, 
tuore ja kypsä liha, munaruoat, sisäelimet, veri ja 
plasma 

+ 6 + 6 

maito ja kerma sekä maitovalmisteet, joiden val-
mistukseen ei sisälly pastörointia tai vastaavaa 
lämpökäsittelyä 

+ 6 + 6 

maitovalmisteet, joiden valmistukseen sisältyy 
pastörointi tai vähintään vastaava lämpökäsittely 

+ 8 + 8 

kuumana tarjoiltavat elintarvikkeet 

kun tarjoiluaika on enintään 4 h 

 vähintään 

+ 60 

kylmänä tarjoiltavat elintarvikkeet   

kun tarjoiluaika on enintään 4 h 

 enintään 

+ 12 
 
 
Elintarvikkeiden valmistajien asettamia alhaisempia suosituslämpötiloja tulee noudattaa. 
 
Kuumentamalla valmistetut helposti pilaantuvat leipomotuotteet, joita ei välittömästi valmistuk-
sen jälkeen jäähdytetä, voidaan myyntipaikassa valmistuspäivänä säilyttää huoneenlämmössä, mi-
käli myymättä jääneet tuotteet hävitetään valmistuspäivän lopussa. 
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