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Luonnos Eviran ohjeeksi ilmoitetun elintarvikehuoneiston ensimmäisestä
tarkastuksesta ja riskienhallinnasta omavalvonnan avulla
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt Elintarviketeollisuusliitto ry:n lausuntoa otsikkoasiasta. Elintarviketeollisuusliitto ry kiittää ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Yleistä

Ehdotamme lisättäväksi ohjeeseen:
2011 toteutetulla elintarvikelain muutoksella ja siirtymisellä elintarvikehuoneistojen ilmoitusmenettelyyn aikaisemmasta hyväksyntämenettelystä on tarkoitus
vähentää hallinnollista taakkaa ja keventää hallinnollisia menettelyitä.
Ehdotamme lisättäväksi luonnokseen, että ilmoitettavilla elintarvikehuoneistoilla
tarkoitetaan useiden elintarviketeollisuusyritysten lisäksi sekä vähittäismyymälöitä että ravintoloita, kahviloita ja suurkeittiöitä, mikäli niitä ei katsota laitoksiksi.

Elintarvikehuoneiston ilmoittaminen ja ilmoituksen käsittely
Malliesimerkkien linkit eivät auenneet, joten niitä ei päässyt kokeilemaan.
Pidämme tärkeänä, että lomake on selkeä ja siinä tulee olla myös vapaata
tekstitilaa kirjoittamiselle. Pienten paikallisten elintarvikkeiden valmistajien tulee myös pystyä täyttämään lomake. Elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamista ei tule tarpeettomasti ongelmatisoida vaan toimijoihin tulee suhtautua
normaalisti.
Elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus
Omavalvontasuunnitelma on esitettävä tarkastettavaksi viimeistään ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä. Ehdotamme lisättäväksi luonnokseen, että omavalvontasuunnitelma voi olla myös sähköisessä muodossa.
Ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan määräytyminen
Pidämme tärkeänä, että ensimmäinen tarkastusajankohta sovitaan ja toimija voi
varautua tarkastukseen. Tällöin tarkastuksen yhteydessä on hyvä mahdollisuus
aloittaa rakentava yhteistyö.
Sivun 4 alalaidassa olevaan tekstiin ehdotamme kursiivilla kirjoitettua lisäystä:
Tarkastus voidaan tehdä myös ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista, jos
asiakas sitä pyytää tai jos ilmoituksen perusteella epäillään…

Perustelu: Tarkastusaikataulun suunnittelussa tulee voida huomioida myös tarkastettavan esittämä aikataulu.
Ilmoitetun elintarvikehuoneiston riskinhallinta omavalvonnan avulla
Kevennetty menettely olisi hyvä erottaa normaalista esim. väliotsikolla. Ohje on
hyvä laatia tältä osin niin, että kevennettyä menettelyä voidaan todellisissa tilanteissa käyttää ja hallinnollisen taakan vähentämistavoite toteutuu.
Ohjeessa toiminnan laajuudesta ja luonteesta olisi hyvä saada esimerkkejä valvontaa tekevien tueksi. Käytännössä eri valvontayksiköissä on erilaisia näkemyksiä siitä, milloin tarvitaan erillinen HACCP-menettely ja milloin riittää tukijärjestelmä.
Omavalvonnan seuranta ja kirjanpito
Kannatamme omavalvonnan keventämistä. Riittääkö se, että kirjataan vain
poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet?
Seurannan ja kirjanpidon riskiperusteinen keventäminen
Pidämme luonnoksessa esitettyä keventämistavoitetta tervetulleena. Omavalvontaa pitää arvioida ja tarvittaessa suunnitelmaa pitää voida muuttaa.
Elinkeinonharjoittajia tulee kohdella samanarvoisesti eri puolella Suomea ja alueelliset vaihtelut tulee minimoida.
Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riittävyyden arviointi
Pidämme perusteltuna mainintaa siitä, että omavalvontasuunnitelman perustana
voidaan käyttää Eviran arvioimaa toimialan hyvän käytännön ohjetta ja että sitä
voidaan mukauttaa myös kulloisenkin toiminnan mukaiseksi.
Toisessa kappaleessa mainitaan ”Valvontaviranomaisen tulee huomioida…
Ehdotamme ensimmäisen kohdan lauseeseen seuraavaa kursiivilla mainittua lisäystä:
 onko kaikki olennaiset toiminnan ja tuotteiden …
Elintarvikelain keskeinen tavoite on toimijan kokonaisvastuun korostaminen.
Luonnoksessa kuitenkin edelleen esitetään hallintakeinojen käyttömahdollisuutta kahdessa kohdassa. Esitämme, että pakkokeinojen käyttömahdollisuus mainitaan ohjeen alkupuolella kertaalleen. Pääsääntöisesti tulee pyrkiä normaaliin
toimintaan.
Kunnioittavasti
Marleena Tanhuanpää
johtaja
Elintarviketeollisuusliitto ry

