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Evira on pyytänyt Elintarviketeollisuusliitto ry:n (ETL) lausuntoa valvontatietojen 
julkistamisprojekti ”Oivahymy” ohjeistuksesta. ETL kiittää mahdollisuudesta tulla 
kuulluksi ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 
 
ETL on monilta osin samoilla linjoilla kaupan edustajien kanssa. Oletamme, että 
ne tekijät, jotka aiheuttavat tulkinnallisuutta ja viestintäongelmia suhteessa toi-
mijoihin ja kuluttajiin jo nyt, tulevat todennäköisesti aiheuttamaan ongelmia 
myös teurastamoita ja muita elintarvikehuoneistoja myöhemmin arvioitaessa.  
 
ETL pitää epäoikeudenmukaisena arviointiperusteena, että heikoin otsikkoarvo-
sana ratkaisee kokonaisarvosanan. Kuluttajan ensisijainen tulkinta on kuitenkin, 
että arviointi perustuu keskiarvoon. Kyseenalaista on kuinka tarkkaan kuluttaja 
jaksaa paneutua koko arviointiin vaan todennäköisemmin katsoo vain yleistu-
loksen. 
 
Selkeät arviointiperusteet ovat välttämättömiä, jotta valvontayksiköittäin ja valta-
kunnallisesti sovelletaan yhtenäisiä tulkintoja. Katsomme, että arviointiasteikko 
jättää kuitenkin useissa kohdin tulkinnanvaraa. Koulutuskierros tarkastettavien 
asioiden arvioinnista on siksi avainasemassa ennen järjestelmän käyttöönottoa.  
 
Useissa kohdissa jää epäselväksi onko valvonnasta tuotettu elintarvikehygieni-
asta kertova tieto kuluttajalle olennainen. Ohjeet ovat sellaiset, että vaatii tarkas-
tajilta runsaasti tietämystä siitä, mikä oikeasti aiheuttaa turvallisuusriskin kulutta-
jalle. Jos/koska arviointi menee heikoimman mukaan, niin isojen talojen on hy-
vin vaikea päästä korkeimmalle tasolle, sillä varmasti löytyy yksittäisiä huo-
mautettavia kohtia, joilla kuitenkaan ei ole vaikutusta tuoteturvallisuuteen eivät-
kä ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä. 
 
 
Jäljempänä käydään otsikkonumeroinnin avulla läpi arviointiohjeluonnokset koh-
ta kohdalta.  
 
 
 
 
 



 

 
 

0. Valvontatulosten arviointiohjeen arviointiasteikko 
0.1 Oiva-arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet 
 
ETL pitää oikeana ratkaisua, jossa parhaan arvioinnin saaminen perustuu lain-
säädännön vaatimusten mukaisuuteen eikä niiden ylittämiseen.  
 
Eri osa-alueissa arvioinnin välinen ero ei ole aina johdonmukainen. Ero leveän 
ja pienen hymyn välillä on hiuksenhieno eikä sitä ole helppo arvioida ilman 
konkreettisia esimerkkejä.  Esimerkiksi pienen hymyn kohdalla, sen saa, kun 
tarkastaja antaa määräaikaisen korjauskehotuksen. Jäljempänä läpikäydyissä 
ohjekohdissa ero ei kuitenkaan näyttäydy yhtä selkeänä kuin 0-kohdassa. Täl-
löin jää epäselväksi, pystyykö kuluttaja ymmärtämään tuloksissa sen hiuksen-
hienon eron, milloin toiminnassa ei ole epäkohtaa ja milloin siinä on pieni epä-
kohta, joka ei kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta. 
 
Ero pienen hymyn ja viivasuun välillä on selvästi havaittavampi. Siinäkin on oma 
pulmansa. Muuten hyvin hoidettu yritys voi jostain yksityiskohdasta saada vii-
vasuun kun taas viivasuu voi tulla elintarviketurvallisuuden kannalta vakavam-
masta puutteesta. Kun toimija saa yhdenkin viivasuun, kokonaisarvosana on täl-
löin viivasuu. Jatkossa voi hyvinkin käydä niin, että yleistulokseksi tulee erilaisin 
perustein viivasuu suurimmalla osalla arvioitavista kohteista.  
 
Arviointiohje ei anna vastausta siihen, miten suullinen korjauskehotus todenne-
taan ja sille asetettu määräaika kirjataan. 

 
Jotta arviointiasteikon tulkinta olisi mahdollisimman yhtenäistä, tulee esimerkein 
tarkentaa, mikä on riittävää ja mikä ei. Lisäksi tulee esimerkein kuvata mikä on 
pieni epäkohta ja mikä on selkeä epäkohta. Niissä tulee myös korostaa sitä, että 
lista ei ole kattava vaan se vain antaa osviittaa kyseisen arviointiasteen epä-
kohdasta. 
 
Ohjeen mukaan pääotsikkotason arviointi tulisi muodostumaan huonoimman 
alaotsikon arvosanan perusteella. Tällöin arviointi ei kuvasta oikeudenmukaises-
ti koko elintarvikehuoneiston tasoa tai tilannetta. Elintarvikeriskit ja puutteet toi-
minnassa voivat olla hyvin erilaisia ja siksi yksittäinen asia ei voi nousta paino-
arvoltaan liian suureksi. Jos asteikko on luokitteleva, olisi eri kohtien elinturvalli-
suusriskien painoarvo oltava määritelty jo tässä ohjeessa.  
 
Kiinnittäisimme huomioita vielä hymiöiden yleisluonnehdintaan. Tässä yhtey-
dessä on myös mahdollisuus myönteiseen viestintään ja positiiviseen palauttee-
seen, jota kaikki suomalaiset tarvitsevat. Elintarvikealan ei tule olla liian ankara 
itselleen vaan luoda kuluttajille uskoa suomalaisiin toimijoihin ja suomalaiseen 
ruokaan. Esitämme harkittavaksi seuraavia sanamuotoja esim.  
 
Leveä hymy 
Toimipisteen toiminta on hyvin hoidettua ja asianmukaista. Kaikki viranomais-
vaatimukset täyttyvät ja elintarviketurvallisuudesta on huolehdittu.  



 

 
 

 
Pieni hymy 
Toimipisteen toiminta on asianmukaista. Viranomaisvaatimusten täyttymisessä 
on kehitettävää, mutta elintarviketurvallisuudesta on huolehdittu.  
 
Viivasuu 
Toimipisteen toiminnassa on viranomaistarkastuksessa löydetty huomauttamis-
ta. Toimijaa on kehotettu määräajassa parantamaan elintarviketurvallisuutta se-
kä huolehtimaan että kuluttajaa ei johdeta harhaan.  
 
Mutrusuu 
Toimipisteen toiminnassa on viranomaistarkastuksessa todettu puutteita elintar-
viketurvallisuudessa ja kuluttajaa on oleellisesti johdettu harhaan. Epäkohdat on 
korjattava välittömästi.  
 

 
2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 

 
2.1 Tilojen soveltuvuus elintarvikehuoneistotoimintaan 
Toimijalla ei ole aina mahdollisuutta vaikuttaa siihen, ovatko elintarvikehuoneis-
ton tilat käyttötarkoitukseensa sopivia tai milloin korjaustoimenpiteet toteutetaan. 
Näin ollen tilojen soveltuvuutta ja epäkohtia niissä ei tulisi rinnastaa hallinnollis-
ten toimenpiteiden osalta elintarvikehuoneistossa tapahtuvaan toimintaan. Toi-
mijalle merkitsee enemmän se, onko hänen toimintansa tiloissa elintarviketur-
vallisuuden kannalta hyväksyttävää. Myös arvioinnissa käytetään tätä tukevia 
ilmaisuja kuten ”toiminta on vaatimusten mukaista ”.  
 
Jos tila on aikoinaan hyväksytty elintarvikehuoneistoksi, niin uudessa tarkastus-
käytännössä ei voi todeta, ettei tilaa ole riittävästi. Se, milloin tila on riittävä, on 
taas tulkinnanvarainen kysymys. 
 

 
Tarkastettavissa asioissa ovat mukana elintarvikehuoneiston rakenteet ja pin-
nat, jotka arvioinnissa mainitaan ainoastaan huonoimmassa tuloksessa. 
 
Tarkastettavista asioista veden laadun arviointi sopisi paremmin kohtaan 2.2. 
Työvälineet, kalusteet ja laitteet. Veden laadulla on merkitystä, kun sitä käyte-
tään ruoanvalmistukseen ja puhdistukseen.  
 
Ei sisällä kylmähuoneita, eikä muualtakaan tainnut löytyä kylmälaitevalvontaa. 
 
2.2 Työvälineet, kalusteet ja laitteet 
Tarkastettavina asioina ovat kalusteiden ja laitteiden pinnat, osien kunto sekä 
työvälineiden kunto. Kohdan arviointi vaatii konkreettisia esimerkkejä siitä, mitkä 
asiat huonontavat hymyä.  
 



 

 
 

Esimerkiksi voitaisiin määritellä elintarviketurvallisuutta heikentävät kohdat siten, 
että ohjeessa ilmaistaisiin selkeästi, mitä ei saa olla, kuten rikkinäisiä, likaisia 
laitteita tai työvälineitä. Arviointi ei tule tapahtua pelkästään yleissilmäyksellä. 
Ylimmälle tasollekin pitäisi päästä, kun kaikki tuotteeseen kosketuksissa olevat 
ja tuoteturvallisuuteen vaikuttavat laitteet ovat kunnossa. Kun projektin seuraa-
vissa vaiheissa mennään isoihin tehtaisiin, niin on hyvin eri-ikäistä laitekantaa, 
eikä jonkin laitteen kuluneisuudella ole tekemistä tuoteturvallisuuden kanssa. 

  
2.3 Tilojen kunto 
Kiinteistön omistaja tai vuokralainen tekee tiloille kunnossapitosuunnitelman, 
jossa kunnostustoimenpiteiden sykli kulkee vuosissa. Kyse voi olla asiasta, joka 
ei aina ole tilan käyttäjän päätettävissä kuten yllä on selostettu. Toimija voi vai-
kuttaa vain omaan toimintaansa. Toimijalla on tärkeä myös tietää, miten tarkas-
tushetkellä tiedossa olevan remontin tai investoinnin ajankohta vaikuttaa arvioin-
tiin. 
 
Kohdassa tarkastetaan eri tilojen yleiskuntoa, jolloin arviointiohjeen mukaan 
näyttää siltä, että arviointi tehdään yleissilmäyksellä tiloihin. Se on perusteltua 
siinä mielessä, että se nopeuttaa tarkastusta, mutta arvio on tulkinnanvarainen.  
 
Arviointiasteikosta ei saa selvää, miten ilmastointi, jäähdytys ja valaistus arvioi-
daan. Niitä ei ole mainittu tarkastettavina asioina tässä eikä kohdassa 2.1. 
 
Tarkastettavien asioiden osalta rakenteet ja pinnat -kohdassa ei ole arviointioh-
jetta. Edellisessä kohdassa (2.2) on arvioitu kalusteiden ja laitteiden pintoja ja 
kuntoa. Siinä riittää leveään hymyyn, että kalusteet sekä laitteet ovat kunnossa 
ja ehjiä ja että pieni kuluneisuus sallitaan.  
Arviointiasteikko voisi olla analoginen edellisessä kohdassa käytetyn kanssa. 
 

3. Tilojen ja laitteiden puhtaanapito 
 

3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus 
Omavalvontavaatimusten mukaan tulee elintarvikehuoneistoissa olla siivous-
suunnitelma, joka sisältää suoritustavan ja puhdistustiheyden. Se lienee yleensä 
hyväksyttävällä tasolla ja tarkastajat voivat ottaa kantaa marginaalisiin yksityis-
kohtiin kuten kosketuspintojen puhtauteen: ovenkahvoihin, valokatkaisimiin, 
kahvinkeittimien kahvoihin. Niistä ei kuitenkaan arviointiohjeessa mainita eikä 
siitä käy ilmi, käytetäänkö arvioinnin apua pintapuhtausnäytteitä vai silmämää-
räistä arviointia. On tärkeää säilyttää tarkastusten fokus elintarviketurvallisuu-
dessa eikä pienissä helposti korjattavissa olevissa siisteyshaitoissa. 
 
Arviointiohje ei huomioi päivän työjärjestystä tai toiminnan luonnetta. Mikäli arvi-
ointi tehdään keskellä kiireisintä työpäivää, tilan puhtaus ja järjestys eivät ole sil-
loin parhaimmalla tasolla. Tällöin myöskään arvioinnin heikkeneminen ei ole oi-
keudenmukaista. 
 
  



 

 
 

3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus 
Leveän ja pienen hymyn välinen ero ei ole selvä, siksi sitä tulisi havainnollistaa 
esimerkein, mikä on pienen (pieni hymy) ja selkeän epäkohdan (viivasuu) ero.  
Epäkohdat sisältänevät sekä aistinvaraisella arvioinnilla että pintapuhtausnäyt-
teillä todetut puutteet. Arviointiohjeesta ei selviä käytetäänkö arvioinnin apua 
pintapuhtausnäytteitä vai silmämääräistä arvioita?  
 
Valvojien koulutuksessa tulee ottaa huomioon, että kaikkia tiloja tai työvälineitä 
ei ole tarkoituksenmukaista pestä työpäivän aikana tai lainkaan. Esimerkiksi lei-
pomoissa taikinaa on aina taikinakulhoissa ja suklaata suklaanvalmistusastiois-
sa. Vesi pilaa suklaan.  
 
3.3 Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus 
Toiminta on nähdäksemme vaatimusten mukaista, vaikka kaikille eri käsittelyti-
lojen siivousvälineille ei olisikaan omaa säilytys- ja huoltotilaa. Tällöin esimer-
kiksi lastauslaiturin harja voidaan sijoittaa sinne, missä sitä tarvitaan eikä erilli-
seen tilaan. Käytännössä tarkastajilla on erilaisia käsityksiä asiasta. Tarkoituk-
senmukaisuuden tulee riittää. 
 
3.4 Pakkausmateriaalien ja kuljetusastioiden puhtaus 
Epäselvyyksien välttämiseksi otsikossa tai tarkastettavissa asioissa tulisi tarken-
taa, mistä pakkausmateriaaleista tai kuljetusasioista on kyse ja minkälaisesta 
toimijasta tai toiminnasta on kyse. 
 
Arvioinnissa on eroteltu pakkausmateriaalit ja kuljetusmateriaalit, jotka ovat suo-
rassa kosketuksessa elintarvikkeisiin ja ne muut, jotka eivät ole. Erot eivät sel-
keytä arviointia, koska kuljetuslaatikot eivät yleensä ole kosketuksissa elintar-
vikkeiden kanssa. 
 
3.5 Haittaeläintorjunta 
Elintarvikehuoneistoissa haittaeläinten torjunta on usein ulkoistettu pätevälle tor-
juntayritykselle. Onko tällöin epäkohtana, että heidän menetelmissään tai päte-
vyydessään on puutteita?  
 
Jos torjuntamenetelmiin lasketaan myös siivous ja puhtaus, tilojen soveltuvuus 
ja kunnossapito, arvioinnissa on monta tekijää, jotka voivat alentaa tulosta.  
 
Kriteerit ovat tässä kohdassa varsin yleisiä ja jokaisen naamakuvan kohdalla on 
epäselvyyttä. Siksi ohjeessa tulisi kuvata tarkemmin sekä haittaeläinten että 
lemmikkieläinten osalta, mikä on riittävä torjuntamenetelmä: onko se asianmu-
kainen sopimus tuhoeläintorjuntayrityksen kanssa, sopimuksen noudattaminen, 
säännöllinen tuhoeläinseuranta kirjauksineen, tuhoeläinhavaintojen yhteydessä 
yhteydenotto tuhoeläintorjuntayritykseen, uv-lamput, jyrsijäansat vai joku muu. 
 
Ei haittaeläin torjunnassa välttämättä ole puutteita, vaikka joskus joku havainto 
olisikin. Ylimmänkin tason hymiön tulisi sallia yksittäisiä havaintoja. Yksittäiset 
kärpäs- tai koisahavainnot ei saisi tiputtaa kakkostasolle. 



 

 
 

 
3.6 Jätehuolto 
Leveän hymyn saamiseksi riittää, että ”jätehuoltoastioiden puhtaudesta on huo-
lehdittu”. Ei suoraan sanota, että jäteastioiden pitää olla puhtaita. Pieni hymy: 
puhtaudessa epäkohtia ja viivasuu: jäteastiat ovat likaiset. Voi myös kysyä, että 
vaarantavatko likaiset jäteastiat elintarviketurvallisuuden, jos kaikki muut osa-
alueet ovat kunnossa? Jäteastioilla on taipumusta olla likaisia toiminnan luon-
teesta johtuen ja se tulee hyväksyä. Todella likaiset, haisevat ja hoitamaton jä-
tehuolto ansaitsee viivasuun.  
 
Osa elintarvikehuoneistoista toimii 24 h vuorokaudessa ja viikonloppuisin, jos-
kus myös pyhinä, jolloin jätehuolto ei toimi. Miten näiden osalta toimitaan, jos 
jätteet ovat kyseisen vuorokauden aikana syntyneitä, mutta kuitenkin asianmu-
kaisesti hoidettu? Arviointiohjetta tulee tarkentaa tältä osin. 
 
Miten kohta arvioidaan silloin, jos jätehuollosta vastaa ulkopuolinen toimija?  
Toimija tekee jätehuoltoyhtiölle huomautukset ja tilanteen korjaamisvaatimukset, 
mikäli esim. jäteasioiden siisteys on kyseenalainen. 
 

4. Henkilökunnan toiminta ja koulutus 
 
4.2 Käsihygienia 
Pienen hymyn pienet epäkohdat tarkoittanevat puutteita varustelussa tai sitten, 
että altaan reunusten ympärillä on liikaa tavaraa. Pieniä epäkohtia voisi tarken-
taa, jotta saataisiin myös arviointiasteikossa näkymään arvosteluperusteen ero 
selkeämmin. (esimerkiksi paperi on loppunut, pyyherulla ei toimi ollenkaan tai 
pyyhe ei rullaudu takaisin laitteeseen, saippua on loppunut.)  
 
Jos asiat voidaan korjata saman tien eikä korjauskehotusta tarvitse antaa, toi-
minta tulee katsoa vaatimusten mukaiseksi. 
 
Arviointi tapauksista, joissa henkilökunta ei huolehdi riittävästä käsihygieniasta 
tai henkilökunta osoittaa piittaamattomuutta käsihygieniasta, voi olla vaikeaa ja 
tulkinnat voivat vaihdella. Ainakin se edellyttää tarkastajalta enemmän kuin yh-
den henkilön käsienpesun tarkkailua. 
 
Ohjeessa ei ole mainittu elintarvikehuoneistoissa olevia suojakäsineitä, kuten 
uunikintaita tai pakkasrukkasia, jotka eivät ole kertakäyttöisiä. 
 
4.3 Työvaatteet 
Sanamuoto: ”henkilökunnalla on / ei ole, työhön soveltuvia asuja”, tulisi tarkoit-
taa sitä, että toimijalla on tarjolla henkilökunnalle puhtaita, työhön soveltuvia 
työasuja ja että toimijalla on olemassa ohjeistukset suojavaatetuksen käyttämi-
sestä sekä haavojen ja korujen peittämisestä. Soveltuvien työvaatteiden määrit-
telyt voivat myös vaihdella. 
 



 

 
 

Tarvitaan esimerkkejä, jotta voidaan arvioida, milloin työasu tai sen puhtaus on 
elintarviketurvallisuutta heikentävä ja milloin sitä vaarantava. On myös tarken-
nettava, arvioidaanko työasun puhtaus työpäivän alkaessa vai sen loppuessa. 
Tulee myös sallia työvaatteiden normaali työtehtäviin liittyvä likaantuminen. 
 
4.4 Henkilökunnan terveydentila 
Sen varmistaminen, että työntekijä huolehtii salmonellanäytteen antamisesta, 
mikäli hän on ollut yli neljä vuorokautta kestäneellä matkalla Pohjoismaiden ul-
kopuolella, on usein haasteellista. Työntekijän on nimittäin itse ilmoitettava 
työnantajalle positiivisesta näytteestä. Jos tässä kohdassa on puute, johon toi-
mija / työnantaja ei ole voinut vaikuttaa tai josta toimija ei ole tiennyt, se ei voi 
vaikuttaa arviointiin heikentävästi. 
 
Kirjanpito työntekijöiden terveydentilan seurannasta on käytännössä aina ulkois-
tettu työterveyshuollolle. Siksi tässä kohdassa tulisi riittää vaatimusten mukai-
seen toimintaan kuvaus siitä, että miten työntekijöiden terveydentila varmiste-
taan työsuhteen alussa ja sen aikana. Henkilökunnan terveydentilaan liittyvät 
asiat ovat henkilökohtaisia ja arkaluontoisia eikä niitä koskevia asiakirjoja voi 
säilyttää työpaikalla kaikkien tai kaiken aikaa nähtävillä. 
  
Arviointiohjeen mukaan huonoimman arvosanan saa silloin kun hymytön arvio 
on annettu toistuvasti eikä kirjanpitoa ole tehty. Ohje ei ota kantaa kuinka monta 
kertaa on toistuvasti (4 ?).  
 
Tämän kohdan osalta jää epäselväksi, mitä arviointi ja erot siinä kertovat kulut-
tajalle, joka ei ole perillä henkilökunnan terveydentilan kirjanpidosta ja seuran-
nasta.  
 
Koska kyse on henkilökunnan yksityisistä asioista, esitämme harkittavaksi, että 
tämä kohta poistetaan kokonaan julkiseksi tulevasta osiosta. Julkinen arvio siitä 
että henkilökunta vaarantaa elintarviketurvallisuuden voi herättää kuluttajissa 
hyvin erilaisia tulkintoja. On olemassa leimatuksi tulemisen riski, jolla voi olla pi-
dempiaikaisia seurauksia. 
 
4.5 Koulutus 
Arviointiohje ei kerro, miten koulutusta koskevia seikkoja tarkistetaan tai mitä 
toimijan pitäisi tältä osin todentaa. Tältä osin ei ole olemassa Eviran ohjetta-
kaan. 
 
Esimerkkejä tulisi olla mm. siitä, mikä on riittävä koulutus perehdyttäjälle, pitää-
kö perehdyttäjällä olla tutkinto vai riittääkö työnantajan toteuttama koulutus, mi-
ten se tulee todentaa ja kuka sen riittävyyden arvio. Ohjeessa ei myöskään ote-
ta kantaa siihen, riittävätkö perehdyttämisen todentamiseen allekirjoitukset 
omavalvonta-lomakkeella tai sähköisessä seurannassa.  
Esimerkkejä ja tulkintaa tarvitaan myös siihen, mitkä ovat pienet epäkohdat kou-
lutuksessa? 

 



 

 
 

Tässä kohdassa pyydetään ottamaan huomioon se, että eri tehtävissä toimivilta 
henkilöiltä ei voi odottaa samanlaista osaamista.  
 
Tältäkin osin jää epäselväksi, mitä arviointiasteet kertovat kuluttajalle elintarvi-
kehuoneiston elintarviketurvallisuuden tilasta tai onko tämä kuluttajalle olennai-
nen tieto. Esitämme harkittavaksi, että koska kyse on henkilökuntaan liittyvistä 
asioista, tämä kohta poistetaan kokonaan julkiseksi tulevasta osiosta. Julkinen 
arvio siitä, että henkilökunnan koulutus voi vaarantaa elintarviketurvallisuuden 
herättää kuluttajissa hyvin erilaisia tulkintoja. On olemassa leimatuksi tulemisen 
riski tai muita pidempiaikaisia seurauksia. Kyse on usein henkilökunnan asen-
teesta, harjaantumisesta ja toimintamalleista. Hyväkään koulutus ei aina takaa 
asianmukaista toimintaa. 
Tai otsikoksi tulee muuttaa ’henkilökunnan toiminta’. 

 
4.6 Hygieniaosaamistestin todentaminen  
Hygieniaosaamisen todentaminen ja varmistaminen myös sähköisenä tulee riit-
tää. 
Tässä kohdassa leveän ja pienen hymyn välinen ero on hyvin pieni. 
 

     5. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan vastaanotto 
 
5.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen 
Leveän hymyn saamisessa tulee lämpötiloissa sallia elintarvikehuoneistoase-
tuksessa (1367/2011) mainittu lyhytaikainen poikkeama lain vaatimasta säilytys- 
ja kuljetuslämpötilasta. 
 
Elintarvikekuljetukset tapahtuvat pääosin öisin. Toimitusten osalta omavalvonta-
vastuu jakeluolosuhteista on kuljetuksesta vastaavalla, minkä vuoksi vastaanot-
tavassa elintarvikehuoneistossa tehdään vain pistokoetarkistamista.  
 
Yötoimitukset tulee ottaa huomioon arvioinnissa ja se, että tuotteiden lämpötila 
säilyy asianmukaisena koko kuljetusketjun ajan.  
 
 
 
Kunnioittavasti 
 
 
Elisa Piesala 
Toimialapäällikkö 
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