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Evira 8086/0004/2014
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle (Evira) Elintarvikehuoneistojen III Oiva-valvontaohjeluonnoksesta. ETL on tutustunut luonnokseen ja haluaa tuoda Eviran tiedoksi seuraavat huomiot. Tärkeimmät korjattavat kohteet ovat:
- tarkastustuloksen muodostuminen
- Eviran rooli profiloituu epäkohtien julkistajaksi
- viranomaistoiminnasta maineriski yrityksille, erityisesti sisäänajovaiheessa
- hallinnolliset kustannukset yrityksissä lisääntyvät
- kuluttajien kiinnostus ja todellinen tarve järjestelmälle puuttuu

Yleiskommentit:
ETL vaatii edelleen raportin tuloksen ilmoittamista ilman yksittäisen huonoimman tarkastustuloksen määrittämää tarkastuksen tulosta. Kokonainen valvontaraportti kertoo
paremmin kuinka hyvin valvonta toimii ja kuinka tarkasti säädeltyä elintarvikeala on.
Iso hymiö, joka muodostaa tarkastuksen tuloksen Oivahymy-kotisivujen listaukseen
yrityksen nimen ja osoitteen viereen, on järjestelmän akilleen kantapää. Kokonainen
raportti tuleekin olla ensisijainen ja se on hyvä näyttää kuluttajalle, henkilökunnalle ja
asiakkaalle. Kaikki tarkastettavat kohdat eivät aiheuta tuotannossa tuoteturvallisuusriskiä vaikka nykymallinen raportti antaa näin helposti ymmärtää. Kuluttajien ja asiakkaiden välttämiskäyttäytyminen ovat todellinen uhka yritystoiminnalle.
Tuleeko tulosten julkistamistavan myötä elintarvikevalvontaviranomaisista kansallisille
elintarviketeollisuusyrityksille maineriski? Viranomaiset ovat usein todenneet mm. sidosryhmäkokouksissa, että elinkeino pelkää valvontaraporttien julkistamista. Pelosta
ei ole kysymys. Yritysjohtajat tietävät, että isoista huoneistoista, joissa on kymmeniä
raaka-aineita, satoja neliöitä tuotantotiloja, useita sosiaalitiloja, kymmeniä käsienpesupaikkoja tai siivousvälinevarastoja voi aina halutessaan löytää hetkellisesti jotain
korjattavaa. Valvojan osaamisella, tahtotilalla ja asenteella on suuri merkitys ja tähän
liittyvät elintarvikealan toimijoiden näkökulmasta suurimmat haasteet. Valvojien rekrytoinnilla, vastuun tiedostamisella ja koulutuksella on Oiva-tulosten julkisuuden tuomiin
riskitekijöihin erittäin suuri vaikutus.
Valvojiin ja tarkastuksiin liittyvät intressit ja kustannukset kasvavat yritystoiminnalle
valvonnasta aiheutuvien riskien kasvaessa. Valvojien toimintaan tullaan jatkossa kiinnittämään merkittävästi enemmän huomiota. Vastuukysymykset korostuvat. Tulisiko

yrityksen vai Eviran / kunnan ottaa vastuuvakuutus valvojan virheellisten tulkintojen ja
julkisuuteen liittyvien liiketoimintariskien varalta?
ETL tuo edelleen esille, että toimija on vastuussa oman toiminnan lainmukaisuudesta
sekä valmistamiensa ja markkinoimiensa elintarvikkeiden tuoteturvallisuudesta. Tämä
on alalla toimimisen perustataso ja volyymien kasvaessa kasvavat myös toimijoiden
omat valmiudet ja osaaminen. Elintarvikeketjun sisäinen itsesääntely on merkittävästi
kasvanut 2000-luvulla ja viranomaisvalvonnan rooli vähentynyt.
Seikkaperäiset tuoteturvallisuuteen liittyvät valvontaohjeet ovat osin uusia ja edellyttävät myös valvojilta syvempää osaamista tarkastuskäynneillä. Ohjeiden laajuus (178 s)
kertoo kuinka valtava määrä erilaisia säädöksiä ohjaa elintarvikealaa ja sen toimijoita.
Valvottaessa etenkin teollista toimintaa tuleekin elintarviketeknologian ja raakaaineiden koostumus sekä säädökset hallita laajasti, mikä on kova vaatimus myös valvojille.
Kuluttaja ei osaa tulkita asteikon sisään rakennettua riskiperusteisuutta vaan voi yhden kohdan vuoksi tulkita koko yrityksen turvallisuustason aivan väärin ja voi tulla siten harhaanjohdetuksi.
Viranomaisvalvonnan tehtävä on ylläpitää elintarvikealan luotettavuutta ja tunnistaa
epärehelliset tai leväperäiset toimijat, jotta kuluttajat ja asiakkaat voivat syödä ruokansa turvallisin mielin. Viranomaisten tehtävä ei kuitenkaan ole vain nostaa esille epäkohtia vaan myös neuvoa toimijaa, jos toimija ei tiedä mistä tietoa voi etsiä, ei ymmärrä annettuja säädöksiä tai ei tunne riskejä. Ohjeluonnoksesta ei löytynyt edelleenkään
mitään neuvontaan tai paikalliseen joustavuuteen viittaavaa. ETL esittää alla kohdan
0.1. asteikkoon pieniä tekstimuutoksia, jotta neuvonnallinen rooli saadaan ohjeeseen
näkyvästi. Pakkotoimien käyttö tulee rajoittaa vain kohtaan huono.
Nähtäväksi jää mihin suuntaan elintarvikevalvonta käytännössä muuttuu. Palotarkastajat ovat jo aikaisemmin uudistaneet toimintaansa eivätkä enää etsi virheitä ja korosta puutteita. Palotarkastaja on tiedostanut, että kiinteistö on toimijan vastuulla ja toimijan liiketoiminta kärsii syntyneistä vahingoista eniten. Tarkastaja pyrkii tarkastuksen
aikana kartoittamaan toimijan omia valmiuksia hallita kiinteistön palotuvallisuutta.
Vahvuuksia pyritään kehittämään edelleen ja samalla neuvotaan miten paloturvallisuuteen liittyviä heikkouksia voidaan vähentää. Tullin edustaja kertoi, että asiakaspalvelu on tärkeä osa viranomaistoimintaa. Elintarvikevalvonnan ei tässä suhteessa tule
olla poikkeus. Ohjeistuksen tulee rohkaista valvojia neuvontaan, juostavuuteen ja
asiakaspalveluun.
Millä perustein pienet yritykset määritellään 1-2 hengen yrityksiksi? Yleinen mikroyrityksen määritelmä on alle 10 henkilöä. Elintarvikelain valiokuntamietinnössä (MmVM
32/2010) mainitaan, että elintarviketurvallisuudeltaan vähäriskisen toiminnan valvonnan joustavuus tulee hyödyntää täysimääräisesti. Ohjeessa tulisi pienten toimijoiden
kyseessä ollen käyttää henkilömääränä < 10 henkilöä, jotta joustavuudesta olisi pientoimijoille todellista höytyä.
Tarkastettavien tuotteiden määrän suositteleminen. Nyt mainitaan edelleen 2-5 tuotetta, mikä on käytännössä liian paljon etenkin ajankäytöllisesti. Ohjeessa tulee suositella tarkastamaan 1-3 tuotteen tiedot. Tästä määrästä jo selviää hyvin hallitseeko toimija omat menettelynsä esim. jäljitettävyyden suhteen.

0.1. Oiva-arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet
Hyvä kohta: (nykyinen teksti kopiona kursiivilla)
Valvoja huomauttaa toimijaa havaituista epäkohdista kirjallisesti.
Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse, ja hallitsee
niiden korjaamisen omavalvonnallaan.

Hyvä-tekstin sisältö ja järjestys ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
Valvoja huomauttaa toimijaa havaituista epäkohdista kirjallisesti. Valvoja neuvoo ja
keskustelee vaihtoehdoista epäkohdan korjaamiseksi.
Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat sekä hallitsee niiden korjaamisen omavalvonnallaan.
Korjattavaa kohta:
Valvojan on pääsääntöisesti käytettävä lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja.
Valvoja voi kuitenkin antaa toimijalle kirjallisen korjauskehotuksen määräaikoineen, jos siihen
on olemassa perusteltu syy.
Ohjeistuksen mukaiset tarkastettavat asiat eivät välittömästi heikennä elintarvike-turvallisuutta.
Tällöin Korjattavaa-arviointi voidaan kuitenkin antaa siinä tapauksessa, jos Hyvä-arvio on annettu toistuvasti.

Korjattavaa-tekstin sisältö ja järjestys ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
Valvojan tulee antaa toimijalle kirjallinen korjauskehotus määräaikoineen. Valvoja
neuvoo ja keskustelee vaihtoehdoista epäkohdan korjaamiseksi ja sopii toimijan
kanssa tarkoituksenmukaisesta aikataulutuksesta. Valvojan tulee huomioida mahdollisuus valvonnan joustavuuteen tilanteen niin salliessa.
Ohjeistuksen mukaiset tarkastettavat asiat eivät välittömästi heikennä elintarviketurvallisuutta. Tällöin Korjattavaa-arviointi voidaan kuitenkin antaa siinä tapauksessa, että Hyvä-arvio on annettu toistuvasti eikä epäkohtia ole korjattu määräajassa.
Huono kohta:
Valvoja edellyttää toimijalta välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Tällaisessa tapauksessa valvojan on aina käytettävä elintarvikelainmukaisia hallinnollisia pakkokeinoja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.
Ohjeistuksen mukaiset asiat eivät välittömästi vaaranna elintarviketurvallisuutta. Tällöin Huono-arviointi voidaan kuitenkin antaa siinä tapauksessa, jos Korjattavaa-arvio on annettu toistuvasti ja epäkohtia ei ole korjattu määrä-ajassa.

Huono-tekstin sisältö ja järjestys ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
Valvoja edellyttää toimijalta välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Tällaisessa tapauksessa valvoja käyttää tarvittaessa elintarvikelainmukaisia hallinnollisia pakkokeinoja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.
Valvojan tulee neuvoa ja keskustella vaihtoehdoista epäkohdan korjaamiseksi ja antaa tarkoituksenmukainen aikataulu korjaaville toimenpiteille. Valvojan tulee huomioida mahdollisuus valvonnan joustavuuteen tilanteen niin salliessa.
Jos havaitut epäkohdat eivät välittömästi vaaranna elintarviketurvallisuutta, voidaan
Huono-arviointi kuitenkin antaa siinä tapauksessa, että Korjattavaa-arvio on annettu
toistuvasti eikä epäkohtia ei ole korjattu määräajassa.

Lisäys tarvitaan (joko tähän tai yleisohjeeseen):
Oiva-ohjeessa olisi hyvä kertoa mitä hallinnolliset pakkokeinot ovat käytännössä ja
kenellä on oikeus pakkokeinojen toimeenpanoon. Miten tilanne käytännössä hoidetaan?

1.1. Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus
Millä perustein pienet yritykset määritellään 1-2 hengen yrityksiksi? Yleinen mikroyrityksen määritelmä on alle 10 henkilöä. Elintarvikelain valiokuntamietinnössä (MmVM
32/2010) mainitaan, että elintarviketurvallisuudeltaan vähäriskisen toiminnan valvonnan joustavuus tulee hyödyntää täysimääräisesti.
Ohjeessa tulisi pienten toimijoiden kyseessä ollen käyttää henkilömääränä < 10 henkilöä, jotta joustavuudesta olisi pientoimikentälle todellista höytyä eikä tämä rajaus
muodostu esteeksi toimijan työllistämismahdollisuuksille.
2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito
Huomioitavaa
- huomioitava toiminnan luonne ja laajuus sekä omaan toimintaan liittyvät valmiudet tilojen ylläpitoon (lisäys tähän kohtaan)
- Vesihuoltolaitos vastaa toimittamansa talousveden laadusta kiinteistön liittämiskohtaan saakka. Vesilaitoksen tai kunnallisen viranomaisen tulee ilmoittaa veden laadussa tapahtuvista poikkeamista. Toimija vastaa tontillaan ja kiinteistössä olevista putkistoista ja laitteista, jotta veden laatu ei heikkene. (lisäys tähän kohtaan)
2.1. Tilojen soveltuvuus elintarviketuotantoon
Tämän kohdan olisi kuuluttava erityisesti toiminnan aloittamisajankohtaan.
Koko kohta ja tarkastettavat asiat ovat teollisuusyrityksissä usein todella laajoja (tuotantotiloista jätelaitureihin). Helposti löytyy yksittäisiä asioita (vaikkapa nyt sokkelit,
maalin irtoaminen seinistä tms.), joissa on huomautettavaa ja/tai korjattavaa. Tässä
kohdassa on tärkeää, että isot asiat erotetaan pienistä ja että toiminnanharjoittajalla
on riittävästi aikaa korjata epäkohdat.
Pullonpalautustilat? Koskevat vain juomateollisuutta.
Entä leipomoiden ja meijereiden ym laatikonpalautus ja –pesutilat?
Korjattavaa kohta:
Siivousvälineille varattu tila on poistettu tai otettu toiseen käyttötarkoitukseen ja/tai siivousvälineitä säilytetään muualla elintarvikehuoneiston tiloissa tavalla joka heikentää elintarviketurvallisuuden.

Ei kai oleellista ole, mitä jollekin siivousvälinetilalle on tapahtunut, vaan että huoneistosta puuttuu siivousvälinetila ja siivousvälineitä säilytetään siten, että heikentää turvallisuuden.
Ehdotus uudeksi tekstiksi:
Huoneistosta puuttuu siivousvälinetila ja/tai siivousvälineitä säilytetään muualla elintarvikehuoneiston tiloissa tavalla joka heikentää elintarviketurvallisuuden.

Korjausehdotus: Talousvesiasetuksen uusi numero on 442/2014
2.2. Työvälineet, kalusteet ja laitteet
Kohta ja tarkastettavat asiat ovat todella laajoja. Tässä kohdassa on hyvin tärkeää, että isot asiat erotetaan pienistä ja että toiminnanharjoittajalla olisi aikaa korjata epäkohdat.
2.3. Tilojen kunto
Samat huomiot kuin edellä kohdissa 2.1. ja 2.2.
3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus
Voi koskee teollisuusyrityksessä hyvin laajaa määrää tiloja (mm. tuotanto, varastot,
sosiaalitilat, WC:t).
Aiheuttaako yksittäinen poikkeama ”korjattavaa”-lausunnon. Esim. Korjattavaakohdassa: Elintarvikehuoneistoon kuulumattomat tavarat vaikeuttavat puhtaanapitoa:
ylimääräisiä tavaroita on isoissa tuotantotiloissa – valitettavasti – joskus väärissäkin
paikoissa. Tuohon edellä olevaan pitäisi lisätä ainakin tarkennus ” ylimääräinen tavara
vaarantaa elintarviketurvallisuuden” tai ”jos ko. esinettä ei huomautuksesta huolimatta
poisteta” => tällöin ylimääräiset tavarat vaikuttavat arvosteluun.
3.2. Työvälineiden ja laitteiden puhtaus
Vaatinee valvojan tulevan paikalle ennen tuotannon aloittamista, jotta näkee puhtauden aamulla ennen tuotannon alkua?
3.5. Haitta- ja muut eläimet
Tulisi tarkentaa, että mikäli haittaeläimiä on havaittu sisätiloissa, asiaan on reagoitu.
Ulkosyöteissä havaintoja saa olla.
Oivallinen taso tulee voida saavuttaa, vaikka haittaeläimiä on havaittu, kunhan asiaan
on reagoitu. Kärpäsiä tai lintuja saattaa päästä sisätiloihin ja kun ne on asianmukaisesti poistettu ja raportoitu, siitä tulisi saada oivallinen arvio, eikä hyvä kuten ohjeessa
on!
4.1. Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys
Henkilökunnan hygieenisessä työskentelyssä tulee sallia pienet poikkeamat, ilman että arvosana heikentyy. Yrityksissä voi olla satoja työntekijöitä ja joskus työvaatteet likaantuvat työtä tehdessä.
4.6. Hygieniaosaamisen todentaminen
Jokaisella työntekijällä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus oltava hygieniatodistus tai elintarvikealan koulutus.
5.5. Pakkaaminen
Kuljetuspakkauksella ei voi olla samat vaatimukset kuin kääreellä esim. lavat likaantuvat kuljetuksissa eikä puulavoja voi puhdistaa.
6.1. Elintarvikkeiden säilytys
Kohdassa 6.1. on hyvä lause, jota voisi hyödyntää useammassa kohdassa (mm. edellä mainitut kohtuullistamiset?): Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet on kirjattu. Korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät.

6.2. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet
Taulukossa on käytetty sanaa einekset  korjataan sanaksi valmisruoka
7.2. Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta itsepalvelumyynnissä (myynti)
Oivallinen-tasossakin lämpötiloissa on sallittu +3°C lyhytaikainen poikkeama 24 h –
tuntuu isolta…
7.5. Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiaikojen hallinta palvelumyynnissä (myynti)
Lämpötilat, kuten kohdat 6.2. ja 7.2.
7.6. Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiaikojen hallinta palvelumyynnissä (tarjoilu) ok

10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
Allergeenilista, puuttuu nilviäiset ja lupiini.
10.1.Erillään pito ja ristikontaminaatio
Korjattavaa- kohdassa on paljon yksityiskohtaisia huomioita, esim. saman uppopaistorasvan käyttäminen gluteenittomille ja vehnää sisältäville elintarvikkeille. Ehkä on hyvä olla paljon esimerkkejä…
11.1 Lisäaineet, aromit ja entsyymit
Arviointiohjeessa luetellaan tilanteita, joiden toteutuessa hymiöarvosana huononee.
Olisi ensisijaisen tärkeää, että paranteiden osalta listaus olisi turvallisuusjärjestyksessä: hyväksymättömien lisäaineiden käyttö ja enimmäismäärien ylitys on
paranteiden kannalta merkittävin seikka. Huonoa arvosanaa ei voi antaa kuin selkeästä elintarvikelain määräysten rikkomisesta.
Paranteiden valvonnassa olisi noudatettava yleiseurooppalaista linjaa, jossa lisäaineen valmistaja ja maahantuoja on vastuussa spesifikaatioasetuksen puhtausvaatimusten täyttämisestä ja osoittamisesta. Esimerkiksi elintarvikekontaktimateriaalivalvonnassa tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan DoC-dokumentilla. Vastaava
dokumentti lisäaineiden tapauksessa on tuotespesifikaatio, jossa eritellään mm. tuotteen valmistaja, myyjä tai maahantuoja, koostumus, käyttötarkoitus ja lisäaineasetuksen vaatimusten mukaiseen käyttöön eli asetuksen (EC) N:o 1333/2008 määräysten noudattamiseen tarvittavat tiedot.
Edellä mainittujen tietojen tulee riittää myös elintarvikeparanteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen, sillä yksittäisen lisäaineseoksen yksittäisen lisäaineen raskasmetallien määrän todistamistaakka on kohtuuton ja lisää yritysten hallinnollista taakkaa. Lisäaineiden enimmäismäärien ylittymättömyyden varmistaminen on lisäaineiden
turvallisuuden kannalta merkittävin tarkistettava seikka. Yrityksen omavalvonnassa
mm. lisäaineseoksen koostumuksen tarkistaminen lisäaineen määrän analysoimisen
kautta ja esimerkiksi seoksen mikrobiologisen laadun tarkistaminen on mahdollista toteuttaa.

Seoksesta on mahdoton tarkistaa yksittäisen lisäaineen kautta tulleen raskasmetallien
määrä, joten tieto seoksen sisältämän lisäaineen raskasmetalleista on tarpeeton. Joitain raskasmetalleja koskevat elintarvikkeissa enimmäismäärärajat, esimerkiksi kadmiumin, lyijyn ja arseenin osalta. Raskasmetallien pitoisuuden valvominen kuuluu lisäaineen valmistajan ja maahantuojan omavalvonnan sekä virallisen valvonnan piiriin.
Lisäaineseoksen käyttäjä voi varmistua määräysten mukaisten lisäaineiden käytöstä
heidän valitsemassa seoksessaan auditoimalla lisäaineseoksen valmistajan ja tarkistamalla, että analyysejä todella tehdään tai ottamalla yhteyttä lisäaineen valmistajan
tai maahantuojan vastuuvalvoja-virkamieheen, kuten pakkaus- ja kontaktimateriaalivalvonnassa on käytäntönä, jos tavanomainen tuotantolaitokseen kohdistuva auditointi ei ole mahdollista esim. taloudellisista syistä.
Jos toimija käyttää puhtaita lisäaineita, on puhtausvaatimusten erittely osa tuotteen
spesifikaatiota ja siinä tapauksessa analyysitodistuksen pyytäminen on tarkoituksenmukaista. Näissä tilanteissa yksittäisen lisäaineen puhtausvaatimusten tarkistaminen
omavalvonnassakin on mahdollista. Ei pidä pyytää tuotteesta sellaista tietoa, mitä on
mahdoton omavalvonnassa tarkistaa.
Lisäaineiden dokumenttivaatimukset ovat kohtalaisen kovat, jos korjattavaa luokkaan
joutuu tilanteessa, jossa kaikkia dokumentteja ei ole mahdollista saada toimittajilta.
Joissakin maissa on ko. laista tulkinta, että tiedot tarvitsee olla toimittajalla, muttei niitä
tarvitse liittää speksiin. Lisäaineseoksissa ongelmaksi muodostuu näkemys, minkä aineen vaatimukset laitetaan speksiin.
Koska lisäaineiden käyttäjäkenttä on varsin laaja (pienistä leipomoista ja hillonvalmistajista suuriin lihataloihin), kohtuulliseksi vaatimukseksi (hyvä taso) riittäisi tieto, mistä
aineesta on kyse sekä tieto, että seos tai lisäaine on elintarvikelaatua ja sellaisen aineen pitoisuus, jolle on olemassa enimmäisraja.
11.2. Ravitsemuksellinen täydentäminen – kommentoitu jo laitosohjeissa
11.3. Muuntogeeniset - kommentoitu jo laitosohjeissa
11.4. Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit – kommentoitu jo laitosohjeissa
12.3. Nimisuojatut elintarvikkeet – kommentoitu jo laitosohjeissa
12.4. Muut tuotekohtaiset vaatimukset (marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät)
- tarkastettavia tuotteita 1-3 kpl
- mitä ovat Hyvä-kohdan pienet muut puutteet? Vain laimennusohjeen puuttuminen
mainittu
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät
Korjattavaa-kohta
allergeenijäämämerkintää "Saattaa sisältää pieniä
määriä [yksilöidään yliherkkyyttä aiheuttava ainesosa
esim. hasselpähkinää]" on käytetty ilman riittäviä perusteluja

Jotta tämä joutuisi korjattavaa kohtaan, lisäisin siihen ilmaisun toistuvasti. Teollisuuden linjoilla valmistetaan monia tuotteita ja voi tulla tilanne, jossa varoitusmerkinnän
aiheuttanut tuote lopetetaan kokonaan tai vain tilapäisesti tai sitten muutetaan, eikä
vaadittuja korjauksia ehditä tekemään samalla aikataululla lukuisiin saman linjan tuotteisiin.

käytössä oleva resepti ei vastaa pakkausmerkintöjä.
ja se harhaanjohtaa kuluttajaa. Reseptin ja pakkausmerkintöjen vastaamattomuus voi
olla hyvin pienikin, esim. ainesosan määrän ilmoitetussa prosentissa pieni virhe.
Huono-kohta
Käyttöohjeen puuttuminen voisi liittyä huono-kategoriaan vain siinä tapauksessa, että
sen puuttuminen aiheuttaa terveysvaaran, muuten se olisi kohdassa korjattavaa.
13.2 Ravintoarvomerkintä
Hyvä
ravintoarvojen määrät on ilmaistu kaikissa
liian tarkasti.

Komission toleranssiohje on suositus, sitä ei voi olettaa käytettävän valvonnan ohjeena. Luonnollinen vaihtelu ja säilytyksen aikana tapahtuvat ravintoaineiden muutokset
ovat "hyväksyttäviä" syitä tuotteen poiketa raja-arvoista.
Esimerkiksi lihan rasvapitoisuuden vaihtelu--> eläinten luontaiset erot, leikkuu on käsityötä, jolloin yksittäisillä tuloksilla ei ole mitään merkitystä, vain pitkän ajan keskiarvolla.
Esimerkkinä C-vitamiini pitoisuus tuotteessa--> Vaikka testioloissa teollisuudessa riittävä C-vitamiini pitoisuus saadaan tuotteeseen myös VKP tai parasta ennen päivänä,
vaikuttaa siihen myös kuluttajien ja kaupan säilytys esim. auringonvalo/lämpötila jne.
Jos tuotetta ei säilytetä ohjeen mukaisesti, ei toimija voi olla vastuussa tuotteen laadusta koko ketjun ajan.
13.2 Ravintosisältö (kommentoitu jo laitosohjeissakin)
Tarkastettavat asiat: riittää 1-3 tuotetta.
Ravintoarvotutkimuksiin ei ole määritelty sallittua poikkeamaa, aiemmin viranomaistutkimuksissa saatu tulos on voinut poiketa ilmoitetusta esim. 15 % tai vähintään käytetyn menetelmän mittausepävarmuuden verran.
Ravintosisällön ilmoittamisessa havaitut virheet tulee korjata, mutta takaisinveto tulee
poistaa huono-kohdasta.

13.4. Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät
(Kalastustuotteet ja naudanliha sekä jauheliha) – kommentoitu jo laitosohjeissa
14.1. Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit
Korjattavaa
Useita vaatimustenmukaisuusilmoituksia puuttuu, ne ovat
selkeästi vanhentuneita (yli kolme vuotta vanhoja)
Mistähän tuo kolme vuotta tulee? Jos on vain Eviran oma linjaus, tulee muuttaa muotoon 3-5 vuotta.
15.3 Kuljetuksen olosuhteet
Kuljetuksissa on oleellista seuraavat asiat: lämpötilan seuranta, kuljetustilan siisteys,
kuljetusliikkeen omavalvonta, kuormatilan kunto lastaushetkellä ja kuljetuksessa ei
saa tulla ristikontaminaatioita. Mahdolliset ATP-luokitukset kunnossa.
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys
Tarkastuksiin on säännön mukaisesti laitettu 2-5 tuotetta. Jos viiden tuotteen kaikkien
raaka-aineiden toimittajat tarkistaa ja kenelle tuotetta on toimitettu, niin siinä menee
aikaa ihan valtavasti. Yksikin tuote tällaisessa tapauksessa voi olla riittävä.
Tarkastettavat asiat: 1-3 tuotetta riitettävä.
14.1. Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit
Tarkastettavat asiat: 1-3 tuotetta riitettävä.
Tästä kohdasta saadaan ihan varmasti arvosana-alennuksia. Viranomaisten pitäisi
voimallisesti kouluttaa pakkausteollisuutta ja valmistuksessa käytettävien kauhojen ja
kippojen toimittajia toimittamaan teollisuudelle asianmukaisia todistuksia ennen kuin
näitä vaaditaan Oiva-valvonnassa!!!
15.1. Elintarvikkeiden vastaanottaminen
Oivallinen-kohdassa lukee: ”Elintarvikehuoneistoon on vastaanotettu vain sellaisia
elintarvikkeita, jotka on toimitettu elintarvikehuoneistoon oikeissa lämpötiloissa”.
Tähän pitää tehdä seuraava lisäys: myös muissa lämpötiloissa olevia elintarvikkeita
on voitu vastaanottaa, mutta laitoksen poikkeamakäytännön ja riskinarvioinnin perusteella on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys – kommentoitu jo laitosohjeissa
16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys – oli jo laitosohjeissa
16.6. Takaisinvedot – kommentoitu jo laitosohjeissa
17.2 Tutkimusten perusteella tehdyt toimenpiteet
”Elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytetyt omavalvontanäytteet” – mitä tällä
tarkoitetaan? Mikrobikriteeriasetuksen mukaisia näytteitä ja näytemääriä?
Korjattavaa-kohdassa on mainittu, että elintarviketurvallisuuden heikentymiseen,
esim. hygienian indikaattoribakteerien määrään ei ole reagoitu. Hygieniaindikaattorimikrobien kohonnut määrä ei välttämättä viittaa suoraan elintarviketurvallisuuden hei-

kentymiseen. Tarkoitetaanko tällä mikrobikriteeriasetuksen prosessin seurantaindikaattoreita vai elintarvikelaitoksen omavalvonnassaan määrittämiä hygieniaindikaattoreita? Pitäisi tarkoittaa ensimmäistä.
17.13. Ympäristöstä peräisin…. – kommentoitu jo laitosohjeissa
17.15. Prosessissa syntyvät vierasaineet – kommentoitu jo laitosohjeissa
Miksi alussa sanotaan näin vaikeasti: Ohjetta ei sovelleta vähittäismyymälöissä tai tarjoilupaikoissa, joissa ei harjoiteta perinteistä savustusta. Lauseessa on kaksi negaatiota.
Jos toimija on analysoinut PAH-pitoisuuksia ja tulokset ovat olleet ok (=hallitsee prosessin) -> toimijan tulee voida vähentää analysointifrekvenssiä. Jos on vakioitu prosessi ja samat raaka-aineet, niin laatu pysyy vakaana.

Saamamme positiivisin kommentti pitänee laittaa tiedoksi sellaisenaan: ”Päällimmäisenä tulee mieleen, että nämähän ovat ihan pirusti paremmat kuin esim. ne Eviran ohjeet sivutuoteasetuksesta, lakitekstistä puhumattakaan. Näiden pohjalta terveystarkastajain käynnit tullee olemaan luonnikkaampia, kun kenenkään ei tarvitse ihmetellä
niin paljon lain/ohjeen tulkintaa.”

Kunnioittavasti
Elisa Piesala
Toimialapäällikkö
Elintarviketeollisuusliitto ry

