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Elintarviketeollisuusliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle luonnoksesta Elintarvikealan laitosten Oiva-arviointiohjeiden ensimmäisestä erästä. ETL on tutustunut luonnokseen ja haluaa tuoda Eviran tiedoksi
seuraavat huomiot.
Lähtökohtaisesti toimija on vastuussa oman toiminnan lainmukaisuudesta sekä valmistamiensa ja markkinoimiensa elintarvikkeiden tuoteturvallisuudesta. Tarkastuksen
tehtävä on todentaa toiminnan lainmukaisuus ja tähän tarpeeseen valmisteilla olevat
arviointiohjeet vastaavat hyvin. Tarkastaja ei vastaa tuotteiden turvallisuudesta.
Elintarviketurvallisuus on Suomessa korkealla tasolla ja tason ylläpitämiseksi tulisi
huomioida toimijan vahvuudet ja pyrkiä vahvistamaan niitä. Ihmisten välinen hyvä
keskinäinen vuorovaikutus luo yleensä parempia toimintaedellytyksiä kuin virheiden
esiin nostaminen julkisuudessa. Onko viranomaisten tekemien tarkastusten ainoa tehtävä etsiä edelleen virheitä ja puutteita elintarvikeyrityksistä?
Rakentava ja asiallinen tarkastuskäynti parhaimmillaan parantaa elintarviketurvallisuutta. Yrityksen ulkopuolinen pätevä tarkastaja huomioi asioita eri tavoin ja voi tuoda
yritykseen kokemusta, uusia näkemyksiä ja parannusehdotuksia. Korjausvaatimukset
saattavat tulla tarpeeseen ja vauhdittaa päätöksentekoa sellaisissa yrityksissä, joissa
laatuvastaavan omia esityksiä ei ole riittävästi huomioitu epäkohtien korjaamiseksi. Viranomaisvalvontaa tarvitaan elintarvikealalla yleisen luottamuksen ylläpitämiseksi ja
tämä tavoite saavutetaan parhaiten myönteisellä viestinnällä.

Yleisiä huomioita ohjeisiin ja valvonnan kehitystyöhön
a) Ohjeluonnoksesta ei löytynyt sanoja ”joustaminen”, ”joustavuus”, ”neuvonta” tai ”keskustelu”. ETL pitää tärkeänä, että näitä tärkeitä sanoja käytetään valvonnan uudessa
ohjeistuksessa kannustamaan valvojia keskustelemaan toimijoiden kanssa tarkastuksen aikana ilmenevistä seikoista, neuvomaan havaitseminen asioiden korjaamiseksi
sekä joustamaan tilanteissa, joissa se on perustelua ja tarkoituksenmukaista toimijan
toimintaedellytysten ylläpitämiseksi.
b) Valvonta tulee jatkossakin voida suorittaa nykyisiä resursseja käyttäen eikä valvontakustannuksiin tulee kohdistaa nostopaineita.
c) Elintarviketeollisuusyrityksiä ei tule pitää maksuautomaatteina keskusviraston ja kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontakustannuksille. Hallinnollisen taakan kasvattaminen lisää tuotteisiin kohdistuvia yksikkökustannuksia, mikä taas heikentää kotimaisten elintarvikkeiden kilpailukykyä ja yritysten työllistämismahdollisuuksia.

d) Miten tarkastusten raportointi tullaan käytännössä toteuttamaan isoissa laitoksissa,
joissa on useita osastoja ja hyvin erilaisia toimintoja? Raportin julkaisufrekvenssi on
edelleen epäselvä. Isoissa laitoksissa, kuten. teurastamoiden yhteydessä olevat laitokset, valvonta on jo tällä hetkellä jokapäiväistä. Valvonta tehdään selkeitä ABC lomakkeita käyttäen.
e) Mikäli laitos suorittaa havaittujen yksittäisten ei toistuvien poikkeamien korjaavat toimenpiteet asianmukaisesti ja vaaditussa ajassa, tämän ei tulisi vaikuttaa arvosteluun.
f) Suositeltu tuotekohtainen tarkastusmäärä on liian korkea ja tulee viemään paljon aikaa. Jo yhdestäkin, satunnaisesti valitusta tuotteesta saa kuvan, hallitseeko toimija
asian. Valvoja voi ottaa useamman tuotteen, jos tilanne niin vaatii, mutta pakollisuus
yhden satunnaisesti valitun tuotteen tarkastamiseen olisi järkevää.
Esitämme on suositellun näytemäärä kohtuullistamista 1-3 näytteeseen.
g) Miksi poikkeavien tilanteiden kirjaaminen on mainittu erikseen ohjeissa? Eikö sen tulisi
olla kokonaan omana kohtanaan?
h) Viranomaisvalvonnan kehitystyön tarkoituksena on mm. yhtenäistää valvontaa. Ohjeistus ei valitettavasti kaikilta osin tue tätä ajatusta; esimerkiksi maininnat, ”mahdollisimman nopeasti”, ”riittävät” ohjeet, ”riittävän nopeasti”, jättävät asioita tarkastusta
suorittavien harkintaan. Voidaanko valvonnan yhdenmukaisuudesta varmistua?
i) Sanaa joustava, joustaminen tai
j) Sidosryhmäkokouksissa on esille nostettu ns. ”keskuskeittiömalli” yhtenä valvonnan
kehittämistarpeena. Tuotantolaitoksena toimivassa toimipisteessä noudatetaan sovittuja reseptejä ja käytetään raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja ns. kotiinkutsuperiaatteella. Nämä tuotantoyksiköt vastaavat omista toiminnoistaan ja niissä ei välttämättä voida tarkastaa kaikkia asioita, sillä siellä ei ole vastuuhenkilöitä vastaamaan
yksityiskohtaisiin kysymyksiin liittyen pakkausmerkintöihin, materiaaleihin tai todistusten hankintaa ym. vaan ne on keskitetty organisaatiossa näiden alojen asiantuntijoille.
Esitämme selvitettäväksi miten laitoshyväksyntään tai omavalvontasuunnitelmaan tulisi kirjata toimijan toimintamallit, jotta valvonta voidaan kohdistaa oikeille henkilöille ja
tarkoituksenmukaisiin toimipisteisiin.
k) Korjatut ohjeet toivotaan vielä uudelleen kommentoitavaksi.
0. Valvontatulosten arviointiohjeen arviointiasteikko
0.1 Oiva-arvointiasteikon arvosanojen määräytymisperusteet
Tarkastettavien asioiden tulee perustua lainsäädäntöön, mutta nyt ohjeissa on muutama kohta, joille ei ole lainsäädännöllistä perustetta. Esim. kohdassa 0.1 mainitaan
että voidaan käyttää Eviran antamia soveltamisohjeita. Nämä ohjeet saattavat olla lakisääteisiä vaatimuksia laajempia, eivätkä ole sitovia samoin kuin lainsäädäntö.
Kohdassa korjattavaa mainitaan, että valvoja voi kuitenkin antaa toimijalle kirjallisen
korjauskehotuksen määräaikoineen, jos siihen on olemassa perusteltu syy.
Lisäysehdotus: Valvojan tulee keskustella ja kuulla toimijaa määräajan määrittämiseen
liittyen etenkin, jos kyse on rakenteellisista muutoksista tai investointitarpeista.
1 Hyväksymisvaatimusten noudattaminen

1.1 Tilojen, rakenteiden ja laitteiden hyväksyminen
Toiminnallisia epäkohtia ei voi kommentoida, koska ohjetta 1.2. Toimintojen hyväksymiset, ei ole julkaistu
Kohdassa Huomioitavaa 3. ranskalainen viiva on kirjattu seuraavasti:
Tässä kohdassa arvioidaan rakenteellisten hyväksymisvaatimusten noudattamista kuten sijoittelua, käytettyjä materiaaleja tai lattiakaivojen kaatoja, joihin laitoksen henkilökunta ei voi käytännön toiminnallaan vaikuttaa.
Kysymys: Mikä on sellaista, mihin laitoksen henkilökunta voi/ei voi vaikuttaa? Eikö
nämä rakenteelliset asiat tule tarkastaa laitoshyväksynnän yhteydessä ja/tai jo suunnitteluvaiheessa?
Jos toiminta on esim. vuokratiloissa, niin tuotantohenkilökunnan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Jos yritys omistaa tuotantolaitokset, niin kaikkiin rakenteisiin ja teknisiin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa parhaiten suunnitteluvaiheessa.
Voi kysyä, olisiko esimerkiksi merkittäviä investointeja vaativat suuret rakenteelliset
puutteet pitänyt havaita valvovan viranomaisen toimesta jo laitoshyväksynnän yhteydessä. Jos tällainen havaitaan vasta Oiva-valvonnassa, jää yritykselle ’korjattavaa’merkintä tilanteen mukaan hyvinkin pitkäksi aikaa, eikä sitä voi pitää kohtuullisena.
Kohdassa Oivallinen, 4. ranskalainen viiva
Ilmanvaihto on toteutettu siten, että tiivistymisvettä ei muodostu pinnoilla tai tiivistymisvesi on johdettu viemäriin hygieenisesti.
Tiivistymisveden muodostumista on lähes mahdoton välttää kylmissä tuotantotiloissa.
Em. lisäksi tulee riittää, kun on huolehdittu, ettei tiivistymisvesi aiheuta vaaraa elintarviketurvallisuudelle.
1.4. Talousveden vaatimustenmukaisuus
Ohjeessa viitataan ohjeeseen 17.3., jota ei ollut vielä. Ohjetta ei siis voi kattavasti
kommentoida.
1.6 Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus
Kohdassa Oivallinen
Miten omavalvonnan toimivuus voidaan arvioida ennen käyttöönottoa? Tarkoittaako
HACCP:n päätöksenteon perustelua?
Omavalvonnan uudelleenarviointi on tarkoituksenmukainen esim. prosessimuutosten
tai investointien käyttöönoton jälkeen. Jos toiminta jatkuu normaalisti ja omavalvonta
toimii, niin tulee riittää, että yritys toteaa suunnitelman olevan ajantasainen.
4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia
Mitä tarkoitetaan Tarkastettavat asiat -kohdassa työvälineiden desinfiointilaitteiden
käytöllä? Tarkoittaako puukkojen desinfiointilaitetta? Voiko täsmentää.

Partasuojan käyttöä ei ole velvoitettu lainsäädännössä. Ohjeessa partasuojan käytön
ei siten myöskään tule olla täten pakollista. Vain kun katsotaan, että se on tuoteturvallisuuden kannalta välttämätöntä ja tämän tulee olla laitoksen harkittavissa työpiste/osastokohtaisesti.
Vaatimus kertakäyttöisistä käsineistä tulee poistaa. Mihin perustuu? Joissain työtehtävissä on perusteltua käyttää puuvillaisia hanskoja tuoteturvallisuuden siitä vaarantumatta. On esim. kylmätiloja, jäähdytettyjä pakattuja tuotteita ja pakkasvarastoja jäälihan käsittely, teurastamossa ja leikkaamossa voi olla tarve muille hanskoille. Käsineille tulee kuitenkin olla ohjeistus säännöllisestä puhdistuksesta.
Käytännön elämässä kaikki suojakäsineet eivät voi olla kertakäyttöisiä.
Miten valvoja käytännössä valvoo käsihygienian toteutumista?
Korjattavaa-kohdassa on ristiriitaiset lauseet helposti pilaantuvien ja ei-helposti pilaantuvien kohdassa.
5.3 Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden hygienia
Kuinka viranomaiset määrittävät yhteisesti paljonko on riittävä määrä vesipisteitä työntekijämäärää kohden. Jäänevät jokaisen viranomaisten sovellettavaksi.
Käsienpesupisteiden varustelu: missä määritetään mikä on riittävä varustelu.
Jos paperi on tilapäisesti loppu, tulee riittää että lähistöllä on toinen piste, josta sitä
löytyy. Etenkin jos laitoksella on ohjelma paperin lisäämiseksi.
Kylmän ja lämpimän veden riittävyys: jälleen mikä on riittävä määrä?
Miten tutkitaan höyryn laatu? Lainsäädäntöä ei tässä asiassa ole?
Mitä tarkoitetaan desinfiointilaitteilla?
Elintarviketurvallisuuden vuoksi on tärkeämpää puhdistaa laitteet kemikaalien avulla
kuin kieltää laitteissa kemikaalien käyttö. Nykyisin on desinfiointiaineita, joilla saavutetaan parempi tulos, ne tulisi myös sallia, jos veitset tms. huuhdellaan puhtaalla vedellä
desinfioinnin jälkeen.
Mitä tarkoittaa, että vesipisteiden puhtaudessa on puutteita? Tarkoittaako käsienpesualtaita, käsienpesupisteen hanoja vai hanoja, joista otetaan käyttövettä?
Miten desinfiointilaitteet puhdistavat mekaanisesti? Yleensä veitset tms. pitää ensin
puhdistaa ja sitten desinfioida.
Ohjeessa viitataan ohjeeseen 17.3., jota ei ollut vielä. Ohjetta ei siis voi kattavasti
kommentoida
5.5 Käärimisen ja pakkaamisen hygienia
Tarkastettavat-asiat kohtaan tulee lisätä pakkaamispaikka ja sen hygieenisyys, koska
se on Korjattavaa ja Huono –kohdissa mainittu

Käärimisen/pakkaamisen "lähitilassa" ei saisi olla muuta liikennettä/toimintaa joka häiritsee pakkaamista/käärimistä. Lienee tulkinnanvaraista mikä katsotaan häiritseväksi
toiminnaksi. Myös tilapäisyyteen tulee suhtautua joustavasti.
Miksi tässä kohtaa on otettu esiin poikkeavien tilanteiden kirjaaminen? Eikö sen tulisi
olla kaikissa tai sitten kokonaan omana kohtanaan?
Pakkausmateriaalien liika tuonti on tulkinnallinen.
5.6 Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia
Ohjeiden esimerkeissä huomattavan isot erot hyvän ja korjattavan välillä. Ehkä lienee
tarkoituskin.
Kondenssivettä voi joskus muodostua pinnoille ylärakenteisiin puhtaanapidon yhteydessä. Itse muodostumisen ei pitäisi johtaa korjattavaa -arvioon, jos kondenssivesi
poistetaan kuivaamalla.
Kohdassa huono
Tässä on liian tiukka linja kondenssiin, kun ottaa huomioon sen yleisyyden. Pakkaamattoman kypsän elintarvikkeen riskin ero on ymmärrettävä, mutta ruhon päälle putoava kondenssi ei vielä suoraan ole tuoteturvallisuusriski.
5.7. Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia
Kohdassa oivallinen
Mikä on mahdollisimman nopeasti?
Sivutuoteastioiden merkinnöissä epäkohdat tulisi olla sellaisia, että sekoittumisen vaara muihin tuotteisiin olisi mahdollinen ennen kuin tästä voitaisiin sakottaa.
Jälleen palaten aikaisempaan kommenttiin: korjaavien toimenpiteiden tekemättä jättäminen tässä tapauksessa aiheuttaisi poikkeaman.
6.7. Työvälineiden desinfioimiseen käytettävän veden lämpötila
Voisiko tekstiin lisätä, että koskee teurastamoissa ja leikkaamoissa käytettäviä puukkoja?
9.2 Elintarvikeketjua koskevat muut tiedot
Kohtaan Oivallinen ehdotetaan uutta sanamuotoa:
Teurastamotoimija on arvioinut jokaisen eläimen tai eläinryhmän elintarvikeketjutiedot
sen varmistamiseksi, että eläimet voidaan hyväksyä teurastamoon.
Toimija voi päättää eläimen hyväksymisestä teurastamoon. Lopullisen päätöksen
eläimen teurastuskelpoisuudesta tekee eläinlääkäri, ei laitos.
11.1 Lisäaineet aromit ja entsyymit
Lisäaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö kuuluu paranteen valmistajalle ja myyjälle sekä maahantuojalle. Käyttäjän tulee tunnistaa ja noudattaa lisäaineen käyttöön
liittyvä lainsäädäntö. Lisäaineen pakkausmerkinnät, raaka-aine-, valmistus-, ja koostumuskohtaisista vaatimukset ovat lisäaineen valmistajan ja myyjän vastuulla.

Puhtausvaatimukset on osa tuotteen spesifikaatiota.
Yleistä
Lisäaine-, aromi- ja entsyymiseosten toimittajalta on saatu tai sen puuttuessa vaadittu
dokumentaatio (tuotespesifikaatiot, pakkausmerkinnät ja niihin liittyvät asiakirjat), josta
vaatimusten- mukaisuus voidaan todeta, ja jonka perusteella esim. reseptilaskennat
pystytään tekemään,
Kohdassa korjattavaa (kopio alkuperäisestä tekstistä)
elintarvikkeiden valmistuksessa käytetään lisäaineita tai aromeja, joiden puhtausvaatimusten täyttymisestä ja/tai koostumuksesta ei voida varmistua, koska asiakirjat/muu
dokumentaatio on puutteellinen tai puuttuvat kokonaan (esim. ei löydy pitoisuustietoja,
joista voidaan varmistua raskasmetallien määrän olevan enintään sallitun enimmäismäärän),
Nämä kaksi em. kohtaa ovat ristiriidassa keskenään. Korjattavaa ei pidä tulla tilanteessa, jossa vaadittava dokumentaatio on pyydetty, mutta sitä ei ole saatu toimittajalta. Varsinkin jos raaka-aineen toimittaja on luotettava toimija, joka ei luovuta tarkempia tietoja reseptisalaisuuden nojalla. Asia tulee tarkistaa parannetoimijan valvojalta,
jonka vastaa ko toimijan valvonnasta.
1-3 näytettä tulee riittää. Yhdestäkin, satunnaisesti valitusta tuotteesta saa jo kuvan,
hallitseeko toimija asian. Etenkin, jos pakkauksia käytetään 1-2 vuodessa. Voiko suhteuttaa käyttömäärään?

Kohdassa Hyvä, kohta 2
Mainitaan sisämarkkinat, jotka ovat EU-lainsäädännön ja valvonnan piirissä. Ei liene
perusteltua vaatia tätä.
Kontaktimateriaalivalvonnassa DoC riittää osoittamaan vaatimustenmukaisuutta. Vastaava todistus paranteista tulisi riittää, sillä parannevalmistaja tai –maahantuoja on
vastuussa määräystenmukaisuuden toteutumisesta ja heitä valvoo paikallinen viranomainen, jolta asian voi tarvittaessa varmistaa.
Esitämme, että tämän kohdan ohjeisiin tehtäisiin täsmennys, jossa puhtaustodistusten
hankintaa, tarkastamista, ymmärtämistä ja säilyttämistä vaaditaan siltä toimijalta, joka
HANKKII lisäaineen tai lisäaineseoksen omaan käyttöönsä. Näin ollen esimerkiksi
elintarvikkeiden valmistaja, joka käyttää lisäaineita sisältäviä mausteseoksia, ei ole
velvollinen hankkimaan, tarkastamaan ja säilyttämään SEOKSEN lisäaineiden puhtaustodistuksia todistaakseen seoksen lisäaineiden puhtausvaatimusten toteutuminen. Mielestämme elintarvikkeita valmistavan toimijan pitää varmistaa (pyytää esim.
tavarantoimittajan, allekirjoitetun vakuutuksen asiasta), että mausteseoksen tavarantoimittaja on tietoinen näistä lisäaineita koskevista vaatimuksista ja näin toimija varmistaa käyttämiensä mausteseosten lisäaineiden puhtausvaatimuksista.
Jos elintarvikkeen valmistaja hankkii lisäainetta tai lisäaineseosta käyttöönsä, em.
puhtaustodistusten hankkimis- ja säilyttämisvelvollisuudet astuvat voimaan.

Tämän hetken käytännön toiminta – puhtaustodistukset vaaditaan myös mausteseosten lisäaineista - johtaa byrokraattiseen ja raskaaseen toimintaan, jossa jokainen toimija ketjussa hankkii ja säilöö puhtaustodistuksia. Tietääksemme kuitenkin suurkeittiöt
ja vähittäiskaupat on vapautettu tästä hallinnollisesta velvollisuudesta, mikä on erittäin
järkevää.
11.3 Muuntogeeniset aineosat
Kohdassa Hyvä
mahdollisesti muuntogeenistä ainesta sisältävien riskielintarvikkeiden muuntogeenisyydestä tai muuntamattomuudesta on sovittu hankintasopimuksissa, mutta
riskinhallinnan tueksi ei ole esittää analyysitodistuksia.
Missä säädöksessä vaaditaan, että maissista ja riisistä pitää aina saada vakuutus
GMO-vapaudesta ja mahdollisesti jopa analyysitodistukset?
Sopimuksen pitäisi riittää toimittajan kanssa. GMO vapaustodistukset tulee olla toimittajalla ja heidän tulee varmentaa riskiä analyyseillä. Valmistaja todentaa tämän auditoimalla sopimuksen toteutumista.
12.3 Nimisuojatut elintarvikkeet
Kohdassa korjattavaa
nimisuojatun elintarvikkeen ollessa ainesosana toisessa elintarvikkeessa ja tästä on
maininta markkinoinnissa tai pakkausmerkinnöissä, käytetään nimisuojaa hieman
väärin, kuten
• ainesosana on muutakin samantyyppistä ainesosaa, kuin nimisuojattua (Kitkan viisasta/muikkua muualta tai Lapin Puikulaa/muuta perunaa)
• nimisuojattua ainesosaa on reseptissä määrä, joka ei riitä antamaan elintarvikkeelle
olennaisesti luonnetta
• markkinoitavasta elintarvikkeesta saa kuvan, että se on saanut nimisuojan
Mikä on riittävä määrä antamaan olennaisen luonteen, esim. jos markkinoilla olisi ruoka, jossa käytetty Parmesan-juustoa, muun juuston lisäksi? Tietääksemme lainsäädännössä ei ole mainittu tällaista minimimäärää eli määrittely jää jokaisen valvojan
sovellettavaksi. Parmesania ei yleisesti käytetä paljoa jo pieni määrä tuo tyypillisen
maun ruokaan. Tämä on hyvin tulkinnanvarainen kohta.
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät
Kohdassa korjattavaa
Alkuperämaamerkintä
Vasta kesällä tuli Eviran tulkintaohje, että adjektiivi ”suomalainen” ei kelpaa alkuperämaan ilmoittamistavaksi. Tällaisissa tulkintaohjetapauksissa viranomaisten tulisi antaa
riittävä aika korjata merkinnät ilman korjattavaa -tulosta.

Voimakassuolaisuusmerkintä
Yrityksille on annettava korjausaikaa, koska kansallisen asetuksen eräiden tuotteiden
merkitsemisestä voimakassuolaiseksi kriteerit ovat muuttumassa 13.12.2016. Yritykset ovat tehneet valtavan työn uusiessaan kaikkien tuotteidensa pakkausmerkinnät,
eikä voida olettaa, että tämän kansallisen vaatimuksen vuoksi kaikki voimakassuolainen -merkinnän vaatimissa tuotteissa merkinnät olisi korjattu ilman siirtymäaikaa.
Markkinoilla tulee olemaan jonkin aikaa sekä vanhoihin että uusiin kriteereihin perustuvia merkintöjä. Eikä vielä ole edes tiedossa, että menevätkö uudet kriteerit EU:ssa
läpi, eli hyväksytäänkö kansallista suola-asetusta lainkaan.
Lisäaineiden ilmoittamatta jättäminen
Pakkauksessa ei tarvitse mainita niitä lisäaineita, joilla ei ole teknologista vaikutusta
lopputuotteessa. Ohjeen teksti tulee täsmentää.
Sanamuotoa pitäisi siis muuttaa tässä: Pakkauksessa ei ole ilmoitettu lisäaineita, jotka
vaaditaan elintarviketietoasetuksen perusteella ilmoitettavaksi. Lisäaineasetus säätää
vain lisäaineiden pakkausmerkinnöistä.
Kohdassa Huono (alla kopio tekstistä)
Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa
oleellisesti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
Pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa,
joita ovat esimerkiksi:
- hyvin epäselvät tai liian pienet pakkausmerkinnät
- allergeenien ilmoittamatta jättäminen
- tarvittava varoitusmerkintä tai käyttöohje puuttuu
- viimeinen käyttöpäivä puuttuu tai on virheellinen
- säilytysohje puuttuu tai on virheellinen (mikrobiologisesti helposti pilaantuvat)
- vaaditut suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät puuttuvat
- väittämä gluteeniton on harhaanjohtava.

Hyvin epäselvät tai pienet pakkausmerkinnät eivät pidä olla kohdassa korjattavaa,
koska on useimmiten tulkinnanvarainen asia. Etenkin jos 1,2 mm kokovaatimus täyttyy. Lukukelvottomat merkinnät tulee toki olla kohdassa huono.
Allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta on aina takaisinvedon paikka, mutta
useimmiten on kyseessä toimijan inhimillinen virhe, joka korjataan välittömästi virheen
huomaamisen jälkeen takaisinvedolla protokollan mukaisesti. Tämän kohdan tulisi olla
huono, vasta sen jälkeen, kun toimija ei ole toiminut tämän protokollan mukaisesti.
Milloin virheellinen viimeinen käyttöpäivä aiheuttaa arvosanan huono? Päiväysvirhe
voi olla lievä esim. päivän pidempi, tämä ei vaaranna merkittävästi tuoteturvallisuutta.
13.2. Ravintoarvomerkintä
Kohta Huono, sivulla 3: Väärät ravintoarvot johtaisivat takaisinvetoon.
Toimijan on luonnollisesti korjattava väärät tiedot, mutta takaisinveto on kovin jykevä
teko tähän. Ravintoarvomerkinnöissä tulee olla vaarana johtaa kuluttajaa merkittävästi harhaan tai aiheuttaa terveysvaaraa, jotta perusteita takaisinvetoon olisi. Merkit-

tävä ja perusteeton taloudellisen hyödyn tavoittelu voi olla harkittavissa oleva hyvä perustelu.
Takaisinvedon merkitystä pitää suojella. Takaisinvetotilanteissa kaikkien toimijoiden
on toimittava arvioimatta teon perusteita. Jos tehdään takaisinveto väärien ravintoarvojen perusteella, takaisinvedon merkitys saattaa rapautua. Jos puhutaan vääristä ravintoarvoista, pitäisi olla sanottuna sallittu vaihteluväli ja se pitää olla isompi kuin laboratorion ilmoittama mittausepävarmuus
15.2. Munatuotannon salmonellatuloksia koskevat asiakirjat
ETL:n piirissä ei ole munantuottajia. Toivottavasti saatte kommentit tähän toisaalta.
15.4 Elintarvikkeiden kuljetuslämpötilan hallinta
Käytännön kannalta kohta on hieman epäselvä. Mitä toimijaa tarkastetaan missäkin
asiassa. Kuinka pitkälle pitää yrityksen vastata alihankkijan toiminnasta?
Kuljetusliike on vastuussa sovitusta kuljetuslämpötilasta ja sen toteutumisen
seurannasta. Tarkastettavan laitoksen/toimijan tehtävä määrittää, missä lämpötilassa
mitäkin tuotteita saa kylmäkuljetukseen laittaa ja sopia oikeista lämpötiloista kuljetusliikkeen kanssa.
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys
Pitääkö jäljitettävyys todentaa kaupallisin asiakirjoin ja laskuin? Jos yrityksellä on hyvät tietojärjestelmät, johon on vastaanottotilanteessa kirjattu riittävästi tietoa, pitää sitä
voida hyödyntää jäljitettävyyden todentamisessa.
Tulee lisätä todentamisvaihtoehdoksi myös yrityksen tietojärjestelmät.
16.2 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys
Mikäli tunnistemerkintä on tulkittavissa, ei vielä pitäisi olla poikkeama. Mikäli virhettä
ei korjata, tästä voitaisiin heikentää tarkastustulosta.
17 Elintarviketuotannon tutkimukset
Linja on liian tiukka.
Kaikki pitää mennä 100 % nappiin, jotta saa oivallisen. Jos on pieniä puutteita, jotka
eivät kuitenkaan uhkaa elintarviketurvallisuutta, ei voi saavuttaa hyvää parempaa.
17.5 EHEC-omavalvonta
Arviointiohjeessa todetaan, että "Pintasivelynäytteessä EHEC-positiiviseksi todetun
ruhon tunnistaminen ja kuumennuskäsittely arvioidaan kuumennuskäsittelyn onnistumisen osalta."
Toistaiseksi EHEC-näytteet ovat ulostenäytteitä ja ne otetaan Eviran suunnitelman
mukaan. Analyysien valmistuminen kestää niin kauan, että lihat ovat jo pitkällä prosessissa, mahdollisesti jopa asiakkaalla, ennen kuin tulos varmistuu. Myös pikamenetelmiä käyttäen näytteiden valmistuminen kestää yli vuorokauden.

Myös tämä kohta on ristiriitainen ohjeistuksien kanssa: EHEC-asetuksen mukaan otetaan ulostenäytteet. Uudessa lihantarkastusasetuksessa puhutaan pintasivelynäytteistä ja kuumennuskäsittelystä positiivisissa tapauksissa
17.10 Tuotteiden säilyvyystutkimukset
Säilyvyystutkimusten vaatimustenmukaisuus tulisi määrittää. Onko kyseessä mikrobikriteeriasetus 2073/2005 ja Eviran ohje sen soveltamisesta?
Arviointiohjeesta saa sen käsityksen, että säilyvyystutkimukset vaaditaan jokaiselta
tuotteelta erikseen. Käytännössä samantyyppisten tuotteiden ollessa kyseessä pitäisi
riittää, että tehdään jollekin. Olemassa olevaa tietoa pitää voida hyödyntää.
Hyvä –arviointikriteereissä on kohdat:
•
säilyvyyskokeet on tehty jonkin verran alhaisessa lämpötilassa
•
jokin parametri on jätetty tutkimatta
Säilyvyystutkimusten lämpötiloja ei ole yksiselitteisesti määritetty. Myös tutkittavat parametrit pitäisi olla määritettynä. Kaiken kaikkiaan tämä kohta jättää todella paljon tulkinnan varaan. Tarvitaan ohje säilyvyystutkimusten tekemiseksi.
Säilyvyysaika on liian pitkä. Mihin tämä arvio voi perustua? Esim. jos kokonaisbakteereille ei ole lainsäädännössä raja-arvoa.
Mihin perustuen viranomainen tarkastaa säilyvyystutkimuksissa tehdyt analyysit?
17.13 Ympäristöstä peräisin olevat vierasaineet
Tämä arvioidaan harkintaperusteisesti?
Riittääkö vierasainevalvontaohjelma? Silloin pitäisi saada vierasainevalvontatulokset
nykyistä nopeammin yritysten käyttöön. Yritykset maksavat analyyseistä paljon tällä
hetkellä, mutta eivät saa tuloksia.
17.15 Prosessissa syntyvät vierasaineet
Tässä kohdassa tulisi täsmentää, että PAH tutkimuksia tehdään vain tarvittaessa, silloin kun on kyse savustamistavasta, jossa on todennäköistä ylittää raja-arvot. Muuten
tulee riittää kertaalleen tehdyt tutkimukset, jotka todentavat prosessin toimivuuden.
Emme valitettavasti ole saaneet kommentteja kala- tai kananmuna-alan toimijoilta.
Pahoittelen paikoitellen tekstissä esiintyvää toistoa. Osa saamistamme kommenteista
oli kysymyksiä ja pohdintoja.
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