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ELINTARVIKEHUONEISTON OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Elintarvikelain (23/2006 ja 352/2011) mukaan elintarvikealan toimijan on tunnettava 
elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja toimintansa kriittiset kohdat. 
Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen 
omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa. 
Omavalvonnan avulla huolehditaan, että vaaratekijät (kriittiset kohdat) ovat hallinnassa. 
 
Omavalvontasuunnitelman laajuus riippuu mm. toiminnan laadusta ja laajuudesta, tuotteiden 
monipuolisuudesta ja niihin liittyvistä riskeistä. Suunnitelma on oltava kirjallinen, jotta kaikilla 
yrityksessä on yhtenevä käsitys oikeista toimintatavoista ja, jotta kaikki työntekijät yrityksessä 
voivat tutustua työhönsä liittyviin ohjeisiin. Suunnitelma tulee pitää ajan tasalla jatkuvasti ja 
toimijan on käytävä se läpi vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa päivittää sitä. 
Työnantajan (elintarvikealan toimijan) on perehdytettävä jokainen työntekijä 
omavalvontajärjestelmään ja sen toteuttamiseen. 
 
Omavalvontasuunnitelma tulee esittää kunnan valvontaviranomaiselle eli Jyväskylän 
kaupungin ympäristöterveysosastolle ympäristöterveystarkastajan sitä pyytäessä. 
Valvontaviranomainen voi määrätä suunnitelman täydennettäväksi, korjattavaksi tai 
muutettavaksi, jollei suunnitelma ole riittävä terveysriskien välttämiseksi. Viranomainen voi 
niin ikään määrätä omavalvontaan sisällytettäviä näytteenottoja ja tutkimuksia. 
Omavalvontasuunnitelmaan kuuluvien aineistojen ja kirjausten tulee olla käytettävissä 
terveysvalvontaviranomaisen valvontakäynneillä. Kirjaukset voidaan tehdä manuaalisesti tai 
sähköisesti, kunhan ne ovat helposti tarkastettavissa. 
 
Tässä ohjeessa on hyödynnetty Eviran internet omavalvontasivuja ja ko. sivuilta toimijakin saa 
lisää tietoa omavalvonnan eri osa-alueista. 
 

 

Omavalvontajärjestelmä ja kriittiset pisteet 
 

Omavalvontasuunnitelmassa kartoitetaan harjoitettavan toiminnan elintarvikehygieeniset riskit 
(kriittiset pisteet) ja määritellään keinot niiden hallitsemiseksi. Omavalvonnan avulla pyritään 
ehkäisemään riskien syntymistä ja toteutumista. Riskien toteutumisen kannalta kriittisiä 
pisteitä voivat olla esim. raaka-aineiden tuoreus, elintarvikkeiden säilytyslämpötilat, laitteiden 
ja välineiden puhdistus, henkilökunnan terveys sekä työtavat. Kriittiselle kohdalle asetetaan 
tavoitetasot ja poikkeamarajat, joita on noudatettava, jotta voidaan olla varmoja, että kriittinen 
valvontapiste on hallinnassa. Toiminnan kannalta kriittisiä pisteitä on seurattava säännöllisesti 
ja seurannasta sekä tehdyistä toimenpiteistä on pidettävä kirjaa.  
 

 

Omavalvonnan osa-alueet 
 

Omavalvonnan keskeisin osa on hyvän hygienian tukijärjestelmä. Se koostuu useista 
hygienian osa-alueiden suunnitelmista, ohjelmista ja ohjeista, joihin asianomaiset henkilöt 
tulee perehdyttää, joita tulee toteuttaa ja joiden toteutumistiedot tulee tallentaa. 
Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat: 
- toiminnan laadun ja laajuuden kuvaus 
- elintarvikehuoneiston toimintojen sijoittelu  
- varasto- ja säilytystilojen käyttö ja lämpötilat 
- elintarvikkeiden käsittelyä ja olosuhteita koskevat ohjeet 
- raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyyttä koskevat ohjeet 
- henkilökohtaista hygieniaa ja työtapoja koskevat ohjeet 
- henkilöstön hygieniaosaamista ja terveystietoja koskevat ohjeet 
- tarvittaessa elintarvikkeiden tutkimusohjelma 
- pintapuhtausnäytteiden tutkiminen 
- tarvittaessa talousveden tutkimusohjelma 
- kunnossapito-ohjelma 
- siivoussuunnitelma ja puhtauden tarkkailusuunnitelma 
- jätteiden käsittely- ja lajitteluohjeet 
- haittaeläintorjuntaohjelma 
- ruokamyrkytysepäilyä koskevat ohjeet 
- takaisinvetosuunnitelma.   
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Omavalvontaan sisältyvien mittausten ja seurantojen tulokset talletetaan kirjallisesti tai 
sähköisesti siten, että tulokset löytyvät vähintään viimeisen vuoden ajalta. Luotettavia tietoja 
tarvitaan esimerkiksi erilaisissa virhetilanteissa virheen rajaamiseen ja syiden selvittämiseen. 
Ruokamyrkytysepäily on yksi tällainen tilanne.  
 
 

Henkilöstön hygieniakoulutus 
 

Elintarvikealan toimijan tulee huolehtia elintarvikehuoneistossa työskentelevien riittävästä 
hygieniaosaamisesta. Henkilöstöä tulee kouluttaa ja opastaa työtehtävien vaatimalla tavalla. 
Elintarvikehuoneistossa työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
käsittelevien henkilöiden tulee lisäksi osoittaa riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen 
hygieniaosaamistodistuksella. Koulutuksista tulee pitää kirjaa. 
 

 
 

 

KESKUS-, LAITOS- JA TARJOILUKEITTIÖIDEN SEKÄ RAVINTOLOIDEN 
OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

1 Yrityksen toiminta 
 
1.1 Yrityksen tiedot 

 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 toimipaikan nimi ja toimija sekä yhteystiedot molemmista 

 henkilö, joka vastaa toiminnasta 

 omavalvonnan päävastuuhenkilö ja tarvittaessa eri osa-alueiden vastuulliset alueittain 
 

 
Toimijan nimi tulee olla kaupparekisterin mukainen (y-tunnuksen mukainen). Toimipaikan nimi tulee olla 
sama kuin markkinoinnissa käytettävä nimi. 
 
 

1.2 Yrityksen toiminnan kuvaus ja laajuus  
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 keittiön toimintaperiaate (esim. valmistus, tarjoilu, pitopalvelu) 

 minkä tyyppisistä raaka-aineista/elintarvikkeista valmistus tapahtuu 

 kuvaus kohteen toiminnoista (esim. pakkaaminen, kuljetukset, erityisruokavalmisteiden 
valmistus) 

 jos kohteessa valmistetaan eritysruokavalioita, mitä ja kuinka paljon, esim. gluteeniton 
ruoka 

 asiakaspaikkamäärät (sisällä ja terassilla) 

 annosmäärät/pv (vähintään arvio, jos toiminta ei ole vielä alkanut) 

 kohteen aukioloaika tai keittiön toiminta-aika 
 

 
 

1.3 Omavalvonta-asiakirjojen hallinta, elintarvikkeiden jäljitettävyys 
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 miten yrityksessä varmistetaan jäljitettävyys esim. kirjanpidon tai lähetyslistojen avulla 

 asiakirjojen säilytysaika ja säilytyspaikka 

 miten mahdollisissa takaisinvetotapauksissa toimitaan 

 mitä omavalvonta-asiakirjoihin kuuluu (luettelo omavalvonnassa syntyvistä asiakirjoista 
liitteeksi) 
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 omavalvontasuunnitelman päivitys 
 

 

 
Omavalvonta-asiakirjoihin kuuluu: 

- omavalvontasuunnitelma 
- kirjanpito henkilökunnan terveystarkastuksista 
- kirjanpito henkilökunnan salmonellanäytteistä 
- kopiot henkilökunnan hygieniaosaamistodistuksista tai kirjanpito todistusten suorittamisesta 
- hygieniakoulutuksen ja omavalvontaan perehdyttämisen kirjanpito 
- seurannan ja mittauksien tulokset (mm. lämpötilakirjaukset, huoltoraportit) 
- pintapuhtaus- ja elintarvikenäytteiden tulokset (toimijan ja viranomaisen ottamat näytteet) 
- esiintyneet poikkeamat ja tehdyt toimenpiteet 
- asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäilyt 
- viranomaisen tarkastuskertomukset (Oiva-raportti on laitettava asiakkaiden nähtäville) 

 
Omavalvontasuunnitelmaan liittyviä seuranta-asiakirjoja on säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan. 
Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat mm. omavalvontasuunnitelma sekä siihen liittyvät henkilöstöä 
koskeva kirjanpito todistuksista. 
 
Omavalvontasuunnitelman päivittämisen tarve tulee arvioida vuosittain. Suunnitelma on päivitettävä 
viipymättä, mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia.  
 
JÄLJITETTÄVYYS 
Toimijan tulee tietää, keneltä ja milloin hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet. Näiden 
pakollisten tietojen lisäksi suositellaan, että toimijoilla on tietoa hankituista ja myydyistä tavaramääristä 
ja eristä. Asetus ei edellytä ns. sisäistä jäljitettävyyttä, eli esimerkiksi tietoa siitä, mikä raaka-aine- tai 
lisäaine-erä on käytetty mihinkin valmistettavaan elintarvike-erään. Kuitenkin takaisinvetotilanteissa 
tällaisen tiedon avulla toimija voi rajata mahdollisesti hylkyyn menevien elintarvikkeiden määrää.  
 
TAKAISINVETO 
Jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen maahantuoma, tuottama, jalostama, 
valmistama tai jakelema elintarvike ei ole elintarvikkeen turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen 
(elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi soveltumaton 
(ks.178/2002/EY 14. artikla), sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen 
poistamiseksi markkinoilta. Ammattikeittiöiden osalta takaisinveto tulee kyseeseen silloin, kun ruokia 
kuljetetaan asiakkaille.  
 
Säännösten mukaan elintarvikealan toimijoiden velvollisuutena on, kun tuote ei ole elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen ja kun tuote on mennyt jo kuluttajille: 

a) poistaa elintarvike markkinoilta (takaisinveto) 
b) ilmoittaa takaisinvedosta valvontaviranomaisille  
c) ilmoittaa kuluttajille tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden 

palauttamistavasta 
d) (esim. palauttamisesta ostopaikkaan). 

Takaisinvetosuunnitelma yllämainittuine toimintoineen kuuluu yrityksen omavalvontasuunnitelmaan. 
 

 
 

2 Elintarvikkeiden hygieeninen käsittely 
 
2.1 Kontaminaation esto 

 
Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 kunkin työvaiheen ohjeistuksessa (tavaran vastaanotto, varastointi/säilytys, pakasteiden 
sulatus, ruoankäsittely ja valmistus, tarjoilu, kuljetus) tulee esittää ne menetelmät, joilla 
toimija estää, vähentää tai poistaa kontaminaation vaaraa 

 kontaminaatiovaara tulee huomioida kunkin osa-alueen osalta erikseen (kypsä – raaka, 
siipikarjanliha, multajuurekset, gluteeni) 

 kontaminaation estämisestä annettavassa ohjeistuksessa tulee erityisesti huomioida 
ruoka-aineyliherkkyyksistä kärsivät asiakkaat ja muuta erityisruokavaliota noudattavat 
asiakkaat, mikäli tällaisia ruokia valmistetaan keittiössä 

  

 
Saastuminen eli kontaminaatio on mikrobiologisten, kemiallisten tai fysikaalisten vaaratekijöiden 
siirtymistä ruokaan. Saastumista voi tapahtua suoraan ruoka-aineesta toiseen, valumisen ja pisaroinnin 
kautta, työntekijöiden käsien kautta tai ilman, työpintojen tai -välineiden kautta. Ruoka-
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aineyliherkkyyksistä kärsivien asiakkaiden ja niiden joiden tulee noudattaa erityisruokavaliota osalta 
saastuminen tarkoittaa myös sitä, että ruoka sisältää raaka-ainetta, jota siinä ei pitäisi olla. 
Elintarvikkeiden hygieenisellä käsittelyllä pyritään estämään elintarvikkeiden mikrobiologinen, 
kemiallinen tai fysikaalinen saastuminen ja hidastamaan sekä estämään haitallisten mikrobien 
lisääntymistä elintarvikkeissa tai tuhoamaan mikrobeja. Ruoka-aineyliherkkyyksistä kärsivien osalta 
ristikontaminaation esto ja ruoan koostumuksen paikkansapitävyys ovat ehdottomia vaatimuksia silloin, 
kun toimija tarjoaa ja/tai markkinoi kyseisiä elintarvikkeita.   
 
Etenkin helposti pilaantuvat elintarvikkeet vaativat pilaantumisherkkyytensä vuoksi huolellista käsittelyä. 
Oleellisia ovat siisti työympäristö, puhtaat astiat ja käsittelyvälineet ja turhan koskettelun välttäminen 
sekä elintarvikkeiden säilytys oikeassa lämpötilassa ja suojattuna.  
 
Hyvä hygienia koostuu: 

 siististä ja asiallisesta pukeutumisesta 

 hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta 

 toimivasta ja siististä työympäristöstä 

 riittävästä astia- ja pintahygieniasta 

 korkeasta elintarvikkeiden laadusta 

 elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä. 
 
 

2.2 Elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 luettelo tavarantoimittajista ja sovitut vuorokautiset toimitusajat 

 saapuvan tavaran lämpötilavaatimukset ja niiden valvonta (lämpötilojen kirjaamiset) 

 päiväyksien ja muiden pakkausmerkintöjen valvonta 

 korjaustoimenpiteet sovittujen raja-arvojen ylittyessä 

 palautus- ja reklamaatiotoimenpiteet 

 mittaustulosten, vastaanottotarkastuksen poikkeamien, reklamaatioiden, 
korjaustoimenpiteiden ja palautusten kirjaaminen omavalvontajärjestelmään 

 
Elintarvikkeiden vastaanoton tulisi tapahtua siihen tarkoitukseen sopivassa tilassa. Elintarvikkeet eivät 
saa seistä ulkona kattamattomassa tilassa kauempaa kuin kuorman purkaminen vaatii. 
Elintarvikkeiden vastaanotossa tarkistetaan, että 
• elintarvikkeet ovat tuoreita, ulkonäöltään moitteettomia  
• pakkaukset ovat puhtaita ja ehjiä (ei esim. tuhoeläimiä tai niiden syömäjälkiä) 
• päiväys- ja pakkausmerkinnät ovat kunnossa 
• elintarvikkeiden lämpötilat ovat sallituissa rajoissa. 
 
Vioittuneet, huonontuneet, epäilyttävän näköiset sekä vanhentuneet raaka-aineet ja virheellisiä 
pakkausmerkintöjä sisältävät pakkaukset tulee poistaa tai palauttaa tavaran toimittajalle. Sellaisiin 
tuotteisiin, joissa ei ole päiväysmerkintöjä, tulee merkitä saapumispäivä, jotta oikeasta varastokierrosta 
voidaan huolehtia. Tarkastuksen jälkeen etenkin helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee siirtää 
mahdollisimman pian kylmätiloihin, jotta kylmäketju ei pääse katkeamaan.  
 
Saapuvien elintarvikkeiden ja raaka-aineiden vastaanottotarkastuksen tekevä henkilö huolehtii saapuvan 
tavaran tarkastuksesta, siirtämisestä oikeisiin varastotiloihin ja vastaanottotarkastuksen kirjaamisesta. 

 
 

2.3 Elintarvikkeiden säilytys ja varastointi  
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 mitä tuotteita missäkin tilassa tai kylmälaitteessa säilytetään 

 miten varmistetaan oikea varastokierto (FIFO) 

 miten on varmistettu kypsien ja raakojen tuotteiden erottaminen toisistaan 

 miten huolehditaan, että erityisruokavaliot eivät sekaannu tavanomaisten kanssa 

 tuotteiden suojaaminen 

 elintarvikkeiden varastointilämpötilat 

 miten lämpötiloja valvotaan (mittari, seurantatiheys, kirjaaminen) 

 toimenpiteet silloin, kun lämpötilavaatimukset eivät täyty ja niiden kirjaaminen 

 
Välittömästi saapumisen jälkeen elintarvikkeet on siirrettävä asianmukaiseen säilytystilaan tai 
varastointi- ja myyntipaikkaansa, ja näiden valinnassa on otettava huomioon tuotteen vaatima lämpötila, 
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kosteus ja tuotteen hajuherkkyys. Säilytyksessä tulee noudattaa tuoteryhmäkohtaisia säilytyslämpötiloja 
ja säilytysohjeita. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1367/2011) ilmoitettujen 
elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta on lueteltu elintarvikkeiden säilytyslämpötilat, jotka ovat: 
- tuoreet kalastustuotteet sekä keitetyt äyriäiset ja nilviäiset: sulavan jään lämpötilassa (noin 0 °C) 
- kylmäsavustetut ja tuoresuolatut kalastustuotteet, tyhjiö- ja suojakaasupakatut jalostetut 

kalastustuotteet: 0-3 °C 
- jauheliha ja jauhettu maksa: alle 4 °C 
- helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai 

sitä vastaava käsittely (huom. ei maito): enintään 8 °C 
- muu helposti pilaantuva elintarvike, mm. liha, lihavalmisteet, maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset, 

sushi, elävät simpukat, muut kuin ensimmäisessä kohdassa mainitut kalastustuotteet ja kalakukot: 
enintään 6 °C 

- pakasteet: -18 °C tai kylmempi 
 
Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden säilytys on järjestettävä siten, että ne eivät ole kosketuksissa 
toistensa kanssa, jotta ristikontaminaatiota eli -saastumista ei pääse tapahtumaan. Lisäksi erityisruokia 
valmistavissa keittiöissä tulee huolehtia siitä, että erityisruokavalioiden ainekset säilytetään erillään.  
 
Varastoinnin ohjaus ja valvonta tulee esittää omavalvontasuunnitelmassa. Varastoinnin valvonnan 
oleellisin asia on säilytystilojen lämpötilojen säännöllinen seuranta ja kirjaaminen. Ellei kylmälaite ole 
automaattisessa lämpötilaseurannassa, tulee kylmälaitteessa olla erillinen lämpömittari, jonka 
perusteella lämpötilaseuranta tehdään. Kirjauksia, valvontanauhoja tai tiedostoja tulee säilyttää yhden 
vuoden ajan. Dokumenttien tulee olla viranomaisen tarkastettavissa. 
 
Elintarvikkeiden säilytysvaraston on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
- Tuotteet tulee olla järjestettynä säilytysvarastoihin niin, että first in - first out (FIFO) eli vanhimmat 

ensin -periaatetta voidaan noudattaa. Tuotteiden järjestäminen tuotteiden päiväysmerkintöjen tai 
saapumismerkintöjen mukaan auttaa periaatteen noudattamista. 

- Elintarvikevarastoissa ei saa säilyttää mitään sinne kuulumattomia tavaroita, kuten puhdistusaineita, 
rakennusmateriaalia, autonrenkaita, yms. 

- Vihannekset ja hedelmät tulee varastoida laatikoissa tai muissa astioissa. 
- Tuoreelle lihalle ja kalalle tulisi olla omat erilliset kylmäsäilytystilat tai ne tulee sijoitella 

kylmävarastoihin eri hyllyille tai eri osiin. 
- Kypsennetyt ja kypsentämättömät helposti pilaantuvat elintarvikkeet on varastoitava eri tiloissa tai 

kylmätilan eri osissa. 
- Elintarvikkeita ei saa varastoida lattialla, vaan niiden varastosäilytyksessä on käytettävä puhtaita 

alustoja (kuten hyllyjä, laatikoita, rullakoita). 
- Kylmätiloissa ja pakastetiloissa tulee olla lämpömittari sekä järjestelmä, jolla eri tilojen lämpötiloja 

seurataan säännöllisesti. Kylmätilassa oleva alhaisinta lämpötilaa vaativin tuote määrää missä 
lämpötilassa kylmälaitteen on oltava. 

 
 

2.4 Ruoan käsittely ja valmistus 
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 mitä eri ruoankäsittelyvaiheita toimintaan sisältyy 

 minkälaisista raaka-aineista ruokia valmistetaan (esim. multajuurekset, raaka liha, 
siipikarjanliha ja kala, säilykkeet, einekset) 

 onko esivalmisteluja, valmistetaanko ruokia usean päivän käyttöä varten (esim. 
kastikkeet) 

 kasvisten käsittelyn työohje (mikäli käsitellään) 

 jos käytetään uppopaistorasvaa tai valmistetaan/kypsennetään kebablihaa, tulee 
niistä laatia erillinen ohjeistus ja tarvittaessa seuranta 

 erityisruokavaliotuotteiden ja allergeenien erillään pito käsittelyn aikana 

 
Raaka-aineiden käsittelyssä tulee kiinnittää huomiota hygieenisiin työskentelytapoihin. Raaka-aineiden 
paloittelussa ja muussa valmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota laitteiden, välineiden ja käsien 
puhtauteen. 
 
Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden välillä tulee välttää ristisaastumista. Erilaisia raaka-aineita, kuten 
raakaa lihaa, kalaa, vihanneksia ja kypsiä elintarvikkeita tulee käsitellä kutakin eri välineillä ja 
leikkuulaudoilla ristisaastumisen välttämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää raa’an siipikarjanlihan 
ja lihan sekä multajuuresten käsittelypaikkaan ja salaattien valmistuspaikkaan. 
 
Helposti pilaantuvia raaka-aineita tulee käsitellä mahdollisimman viileissä tiloissa. Raaka-aineiden 
vaihtamisen välillä on pestävä kädet, vaihdettava työvälineet ja puhdistettava pinnat huolellisesti. 
Elintarvikkeiden tarpeetonta käsin koskettelua on vältettävä. 
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Pakastettu liha ja siipikarjanliha tulee sulattaa erillisissä, kannellisissa astioissa, suoraan 
valmistusastioissa tai omissa pakkauksissaan. Sulatuksen tulee tapahtua kylmässä, jonka jälkeen 
sulamisneste kaadetaan viemäriin. Riskinä on sulamisnesteen roiskuminen muihin elintarvikkeisiin, 
työvälineisiin ja ympäristöön. Lisäksi, jos sulatus tapahtuu huoneenlämmössä, tuote sulaa epätasaisesti 
ja vaara lihan pinnassa tapahtuvasta pilaantumisesta kasvaa jo ennen kuin sisäosa on sulanut. 
 
Tuore liha ja siipikarjanliha eivät saa olla suoraan tai työvälineiden kautta kosketuksissa muihin 
elintarvikkeisiin, eikä säilytysastioiden läheisyydessä ja varsinkaan alapuolella saa varastoida valmiita 
ruokia. Myös maustamisen aiheuttama ristisaastumismahdollisuus on otettava huomioon. 
 
Vihannekset ja juurekset tulee pestä huolellisesti. Mullassa, hiekassa ja turpeessa on aina runsaasti 
erilaisia mikrobeja, joista osa on taudinaiheuttajia. Tämän vuoksi multajuurekset ja vihannekset on 
esikäsiteltävä, esim. pestävä, kuorittava, omassa työpisteessään tai käsittely on erotettava ajallisesti 
muista toiminnoista. Erityisesti keväällä vihannesten kuntoon ja niiden hygieeniseen käsittelyyn on 
kiinnitettävä huomiota, koska niiden laatu heikkenee ja mikrobimäärä kasvaa talven varastoinnin aikana. 
 

Uppopaistorasvan laatua on tarkkailtava säännöllisin lämpötilamittauksin (suosituslämpö +180 C ± 5 

C) sekä aistinvaraisesti (heikentynyt uppopaistorasva on paksua, tummaa, kitkerän makuista ja 
hajuista, se käryää ja vaahtoaa).  

 
Omavalvontasuunnitelmassa tulee esittää miten usein uppopaistorasva vaihdetaan ja mitkä ovat 
vaihtamisen perusteet. Kuvauksesta tulee näkyä myös mitä uppopaistetaan ja miten kauan laite on 
toiminnassa. Rasvanvaihdon yhteydessä tulee lisäksi huomioida laitteen puhdistus ja kuvata se, joko 
tässä osiossa tai puhdistussuunnitelmassa. Rasvanvaihdosta ja laitteen puhdistuksista tulee pitää kirjaa. 
 
Elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava erityisellä tarkkuudella erityisruokavalioelintarvikkeet sekä 
yleiset allergeenit. Yleisimmät ruoka-aineet, jotka aiheuttavat allergian oireita tai intoleranssia, ovat 
gluteenia sisältävät vehnä, ohra, ruis ja kaura sekä laktoosia sisältävät maitotuotteet. Keliaakikot eivät 
yleensä siedä lainkaan gluteenia sisältäviä ruokia. Tyypillisiä allergian aiheuttajia ovat kala ja äyriäiset, 
pähkinä, kananmuna, vihannekset (tomaatti, paprika), juurekset (porkkana, peruna, selleri), hedelmät ja 
mausteet. 
 
Erityisruokavalioruokia valmistettaessa on huolehdittava, etteivät ne pääse kosketuksiin tavanomaisten 
raaka-aineiden kanssa esimerkiksi työvälineiden, –astioiden tai –tasojen tai käsien tai valmistuslaitteiden 
välityksellä. Gluteenittomat tuotteet kontaminoituvat gluteenilla erityisen helposti, jolloin on huomioitava 
jopa valmistustilan ilmassa mahdollisesti leijaileva jauhopöly. Erityisruokavalioruokia voidaan kuitenkin 
valmistaa turvallisesti, kun nämä asiat otetaan riittävällä tavalla huomioon työn suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Jos kokonaan erillisiä tiloja ja välineitä ei ole mahdollista järjestää, voi gluteenittomia 
ruokia valmistaa esimerkiksi päivän aluksi, jolloin jauhopölyä ei todennäköisesti ole ilmassa. Tällöin 
ennen valmistuksen aloittamista käytettävät välineet, astiat, kädet, tasot jne. on puhdistettava 
huolellisesti.  
 
Erityisruokavalioruokien valmistusta helpottavat tarkat reseptiikat ja työohjeet. Ruoan valmistuksesta 
vastaavan henkilöstön tulee pystyä vastaamaan luotettavasti, mitä ainesosia mihinkin ruokaan on 
käytetty. Mikäli ruoan sisältämistä ainesosista ei ole täyttä varmuutta, ei ruokaa tule tarjoilla esimerkiksi 
allergiselle asiakkaalle, joka on tiedustellut ruoan sisältöä.  
 
 

2.4.1 Ruoan kypsentäminen 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 kypsennyksen lämpötilarajat 

 miten varmistutaan, että kypsennys on riittävä 

 lämpötilojen mittausohje, mittaustiheydet ja kirjaukset 

 toiminta poikkeamissa 

 
Ruoan valmistusvaiheeseen liittyvä riski on riittämätön lämpökäsittely eli lämpötila-aikayhdistelmä. 

Ruoan kypsennyksessä lämpötilan tulee nousta yli +70 C:n lämpötilaan ja siipikarjanlihan yli +75 C:n 
lämpötilaan elintarvikkeen sisäosassa. Etenkin kaikki paloiteltu ja jauhettu liha tulee kypsentää täysin 
kypsäksi. 
 
Huolellinen kypsentäminen tuhoaa pääosan ruokamyrkytysbakteereista, mutta ei välttämättä kaikkia 
bakteerien itiömuotoja. Kuumennuksen riittävyys tulee varmistaa mittaamalla vastavalmistetun ruoan 
lämpötila. Vastavalmistuneen ruoan säännöllinen lämpötilamittaus tulee sisältyä elintarvikeyrityksen 
omavalvontaan. Lisäksi valmis ruoka tulisi arvioida aistinvaraisesti ennen tarjoilua tai myyntiin 
asettamista. 
 
 

2.4.2 Uudelleenkuumennus 
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Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 miten uudelleenkuumennus tapahtuu 

 lämpötilaraja-arvo 

 miten varmistutaan, että uudelleenkuumennus on riittävä 

 lämpötilan mittaukset, mittaustiheys ja mittausten kirjaus 

 toiminta poikkeamissa 

 
Uudelleen lämmitettävien elintarvikkeiden säännöllinen lämpötilamittaus on liitettävä osaksi 
omavalvontasuunnitelmaa. Ruokaa uudelleen lämmitettäessä on oleellista, että vaaravyöhykelämpötila 

(+8–+60C) ohitetaan mahdollisimman nopeasti ja että ruoka lämmitetään kauttaaltaan tarjoilulämpötilaa 
kuumemmaksi (yli +70-asteiseksi) ennen tarjoilua.  
 
Mikroaaltouunilla kuumennettaessa elintarvikkeen eri osat kuumenevat epätasaisesti eri lämpötiloihin. 
Siksi myös mikrobit tuhoutuvat eri osista elintarviketta epätasaisesti.  
 
 

2.4.3 Jäähdytys 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 mitä tuotteita jäähdytetään  

 kuvaus jäähdytystapahtumasta (esim. työohje) niin kuin se todellisuudessa tapahtuu 

 selvitys (esim. mittaussarja) siitä, että kuvatulla tavalla jäähdytettäessä, päästään 

enintään neljässä tunnissa alle + 6 C lämpötilaan (jos kuvatulla menetelmällä ei 
päästä riittävän nopeaan jäähtymiseen, tulee jäähdytysmenetelmää muuttaa) 

 miten ja kuinka usein jäähdytyslämpötilaa ja -nopeutta seurataan 

 miten jäähdytetyt tuotteet merkitään  

 kirjaukset 

 toimenpiteet, jos määräajassa ei päästä alle + 6 C:een 

 
Mikäli ruokia ei tarjoilla valmistuksen jälkeen tai säilytetä kuumana, on ne välittömästi jäähdytettävä. 

Jäähdytyksen tulee tapahtua siten, että ruoka jäähdytetään enintään neljässä tunnissa alle +6 C:een. 
Nopeampi jäähdytys takaa paremman laadun ja turvallisuuden. Omavalvontaan on liitettävä 
säännöllinen jäähdytettävien ruokien alkulämpötilan ja loppulämpötilan mittaus (alussa ja neljän tunnin 
kuluttua). Näin voidaan varmistaa, että elintarvikkeet jäähtyvät riittävän nopeasti tavoitteena olevaan 
lämpötilaan. 
 
Jäähdyttämisen tulee tapahtua pian kypsennyksen jälkeen. Tarjolla ollutta ruokaa ei saa jäähdyttää 
uudelleen lämmitystä ja tarjoilua varten, vaan tarjolla olleiden ruokien ylijäämät tulee hävittää. 
 
Jäähdyttämistä varten tulisi olla oma erillinen kylmätila tai -laite. Kypsennettyä ruokaa ei pidä jäähdyttää 
sellaisessa tilassa, jossa jo säilytetään kylmiä ruokia, koska tällöin niiden ruokien lämpötila saattaa 
nousta. Jos ruokia valmistetaan etukäteen myöhempää käyttöä tai jäädyttämistä varten, tulee 
elintarvikeyrityksessä olla ruoan jäähdyttämiseen riittävät ja erilliset kylmäkalusteet, joissa ei säilytetä 
muita elintarvikkeita.  
 
Asiallinen jäähtyminen voidaan taata mm. seuraavilla toimenpiteillä: 
- Ruokakerroksen paksuutta pienennetään pilkkomalla, viipaloimalla tai jakamalla useampaan 

astiaan. 
- Ruokakerroksen paksuus on korkeintaan 10 cm. 
- Astia upotetaan jääpaloja sisältävään kylmään veteen tai juoksevaan kylmään veteen. 
 
 

2.4.4 Jäädytys ja pakasteiden/jäädytettyjen tuotteiden sulatus 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 mitä tuotteita jäädytetään  

 missä laitteessa tuotteet jäädytetään 

 mitkä ovat itse jäädytettyjen tuotteiden säilytysajat 

 miten huolehditaan tuotteiden varastokierrosta 

 mitkä ovat pakkausmerkinnät 

 miten jäädytetyt tai pakastetut tuotteet sulatetaan 
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 mitkä ovat sulatettujen tuotteiden säilytysajat 

 
Elintarvikkeen jäädyttäminen on sallittua mm. suurtalouksissa ja elintarviketeollisuudessa. Sellaista 
elintarviketta, jonka laatu jäätyessä huononee, ei kuitenkaan saa jäädyttää. Suurtaloudet ja leipomot 
saavat jäädyttää itse valmistamiaan elintarvikkeita sekä luonnonvaraisia keräilytuotteita.  
 
Elintarvikkeiden jäädyttämiseen käytettävät tilat ja laitteet ovat tarkoitukseen soveltuvia silloin, kun 
käytettävissä on 

1. elintarvikkeiden jäähdyttämistä varten kylmätilat, jonka lämpötila on +6 C tai sitä kylmempi ja 

joissa elintarvike jäähdytetään neljän tunnin kuluessa alle +6 C lämpötilaan 

2. elintarvikkeiden jäädyttämistä varten laite, jonka lämpötila voidaan säätää -18 C kylmemmäksi, 

jolloin elintarvikkeen jäädyttämiseen kuluu enintään 24 tuntia 

3. jäädytettyjen elintarvikkeiden säilyttämistä varten säilytystila, jonka lämpötila on -18 C tai 

kylmempi.  
Jäädytettävän elintarvikkeen pakkaukseen merkitään tuotteen nimi ja jäädytyspäivä. Osittain tai 
kokonaan sulaneita tuotteita ei saa jäädyttää uudelleen.  
 
 

2.4.5 Tarjoilu 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 miten ruoantarjoilu on järjestetty (esim. pöytiintarjoilu, linjastoannostelu, itsepalvelu 
seisovasta pöydästä) 

 miten huolehditaan, että erityisruokavaliot ja ottimet eivät sekoitu tavanomaisten 
kanssa 

 miten merkitään erityisruokavaliot ja yleiset allergeenit 

 miten varmistetaan, että ruoka on riittävän kuumaa tai kylmää (laitteisto) 

 lämpötilaraja-arvo 

 miten kauan ruoka on tarkoitus pitää kuumana/kylmänä 

 miten pitkä on ruoan tarjoiluaika 

 lämpötilan mittaukset, mittaustiheys ja mittausten kirjaus 

 toimenpiteet poikkeamissa ja niiden kirjaus 

 

Kuumana myytävä tai tarjoiltava ruoka tulee säilyttää siten, että ruoan lämpötila on vähintään +60C ja 
säilytys lämpimänä kestää enintään neljä tuntia. 

 Kuumana tarjottava ruuan lämpötila on vähintään 60 C. 

 Kylmänä tarjottava ruuan lämpötila pysyy alle +12 C ja ruoka on tarjolla enintään neljä tuntia 
(suositus enintään kaksi tuntia). 

 Yli neljä tuntia tarjolla olevan, kylmänä tarjottavan ruuan lämpötilan tulee olla korkeintaan 6 C. 

 Tarjolla ollut ruoka heitetään pois (ei saa tarjoilla uudelleen asiakkaille eikä tarjolla olleista 
aineksista saa valmistaa edelleen muuta ruokaa) 

 Ruoka tulee tarjota siten, että siinä on otettu huomioon pisarasuojaus. 

 Ottimien muoto tulisi olla sellainen, etteivät ne valu tarjoiltavan ruoan sekaan. 

 Mikäli tarjolla on erityisruokavalioita, on niiden erillään pitäminen tärkeää samoin kuin niiden 
ottimien. Lisäksi ne tulee olla hyvin merkittyjä. 

 Tarjoilupaikan pakkaamattomista tuotteista tulee vähintään ilmoittaa tuotteen nimi, allergeenit ja 
tarvittaessa alkuperämaa. Tiedot tulee ilmoittaa tuotteen lähellä joko kirjallisesti tai ilmoittaa 
elintarvikkeen läheisyydessä olevassa kyltissä, että tiedot on saatavissa pyydettäessä 
henkilökunnalta. Tiedot on oltava silloin kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Mikäli ruuan 
nimestä ilmenee allergisoiva ainesosa, ei sitä tarvitse uudelleen ilmoittaa (esim. uunikala). 
Allergeenit on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (1169/2011) liitteessä II. 

 
 

2.5 Pakkaaminen ja pakkausmateriaalit  
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 mitä tuotteita pakataan (esim. jäädytetyt tuotteet, ateriakuljetukset, take away -
annokset) 

 missä pakkaaminen tapahtuu 

 minkälaisiin pakkauksiin pakataan 

 miten varmistetaan pakkausmateriaalin elintarvikekelpoisuus  

 pakkausten merkitseminen (kuten erityisruokavaliot) 
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Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla 
tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa tai jotka on tarkoitettu tulemaan 
kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, 
keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet.  
Pakkausmateriaalien tulee olla elintarvikkeiden pakkaamiseen soveltuvia. Ostettaessa 
pakkausmateriaalia tukusta varmistetaan, että sen käyttötarkoitus vastaa tarvittavaa käyttöä. Jos 
pakkausmateriaalit ostetaan suoraan valmistajalta, tulee käytettäville pakkausmateriaaleille pyytää 
valmistajalta todistus elintarvikekelpoisuudesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi, minkälaisten 
elintarvikkeiden pakkaamiseen se soveltuu ja todistus ei saa olla viittä vuotta vanhempi. 
Pakkausmateriaalit tulee säilyttää sekä varastossa että pakkaamispaikalla asianmukaisesti. 
Pakkausmateriaaleja ei saa säilyttää suoraan lattialla. Likaantuneet pakkausmateriaalit tulee poistaa 
käsittelytiloista. 
 
 

2.6 Kuljetus 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 kuvaus kuljetustapahtumasta (kuormaus, reitit, kuljetuksen kesto, astioiden/ 
kuljetuslaatikoiden palautus yms.) 

 kuinka paljon ja mitä tuotteita kuljetetaan ja miten ne pakataan kuljetusta varten 

 kuljetettavien tuotteiden lämpötilavaatimukset 

 kuka kuljetuksen hoitaa (ammattimainen kuljetus vaatii kuljetuskaluston 
hyväksymisen) 

 lämpötilamittaukset huomioitava lähettävän (ja vastaanottavan) kohteen 
omavalvonnassa 

 kuljetukseen käytettävien laatikoiden puhdistus (menetelmä ja puhdistustiheys) 

 kuljetuskaluston puhtaanapito 

 
Tuotteet tulee pakata kuljetusta varten siten, että 

- kuumat tuotteet säilyvät kuumana (vähintään 60 C); 

- kylmät tuotteet säilyvät kylminä (korkeintaan 6 C tai 12 C); 
- pakkauksiin tulee tehdä tarvittavat merkinnät esim. erityisruokavaliot; 
- suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien tulee olla 

elintarvikekelpoisia ja helposti puhdistettavia; 
- lämpölaukut soveltuvat sekä kylmien että kuumien tuotteiden kuljetukseen, kun tuotteita ei 

pakata samaan laukkuun; 
- catering/pitopalvelutoiminnassa kuljetetaan elintarvikkeiden lisäksi astioita,  laitteita/kalusteita, 

tekstiilejä, jotka tulee myös kuljettaa hygieenisesti ja niiden kuljettamisesta ei saa aiheutua 
haittaa elintarvikkeille. 

 
Mikäli toimija hoitaa kuljetukset omalla kalustolla, sisältyy kuljetusauto elintarvikehuoneiston toimintaan. 
Auton hankinnassa olisi huomioitava, että käytettävä kuormatila olisi helposti puhdistettava ja tiivis. 
Autossa ei tule kuljettaa eläimiä eikä siellä saa tupakoida. Autossa ei saa kuljettaa sellaista tavaraa, joka 
voi liata kuljetustilaa tai elintarvikelaatikoita. Auton puhdistus tulee huomioida 
omavalvontasuunnitelmassa. Jos kuljetus ostetaan ulkopuoliselta, tulisi sopimus liittää 
omavalvontasuunnitelmaan. 
 
Jos kuljetuslaatikot ovat kuljetuksen aikana likaisella alustalla ja ne nostetaan keittiössä työpöydille, on 
ristisaastumisen mahdollisuus suuri. Tämän vuoksi kuljetustilan puhtaus ja siisteys ovat tärkeitä. 
 
Kuljetukseen käytettävät laatikot tulee säilyttää sisätiloissa ja niille tulee varata asianmukainen 
säilytyspaikka. Omavalvonnasta tulee näkyä myös kuljetuslaatikoita koskeva puhdistussuunnitelma. 
 
 
 

3 Hygienia 
 
3.1 Henkilökunta 
 
3.1.1 Henkilökunnan hygienia 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 pukeutuminen (työasut ja niiden pesun järjestäminen) 

 käsienpesuohje 
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 ohjeistus korujen yms. käytöstä 

 
Henkilökohtainen hygienia 

Henkilökohtaiseen hygieniaan kuuluvat pukeutuminen sekä omasta terveydestä ja puhtaudesta 
huolehtiminen. Jokaisen, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueella, on noudatettava korkeaa 
henkilökohtaista puhtautta. 
 
Työpuku 

Elintarvikehuoneistossa elintarvikkeita käsittelevän henkilön on työssään oltava pukeutuneena siististi ja 
työn edellyttämällä tavalla. Työssä käytettävien vaatteiden on oltava puhtaita. Työpuvulla tarkoitetaan 
muiden vaatteiden päällä tai sijasta yksinomaan työpaikalla käytettäviä työ- ja suojavaatteita. Keittiön 
toimintalaajuudesta riippuen suojavaatteina voi olla työtakki, työhousut, esiliina, päähine ja jalkineet. 
Työssä käytettävien vaatteiden tulee olla valmistettu helposti puhdistettavasta materiaalista. 
 
Elintarvikehuoneiston puhtaanapidon kannalta on helpointa, ettei tiloihin päästetä vierailijoita ja talon 
ulkopuolisia henkilöitä, kuten muita kiinteistön työntekijöitä. Mikäli vieraat kuitenkin pääsevät 
tuotantotiloihin, tulee myös heidän olla pukeutuneena elintarvikelain määräämällä tavalla 
(suojavaatetus). 
 
Päähine 

Keittiön toimintatavasta ja –laajuudesta riippuen pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
käsittelevällä henkilöllä tulisi olla päähine, joka estää hiusten ja muiden partikkelien (esim. hilse) pääsyn 
elintarvikkeisiin. Päähine voi olla myssy, lakki, liina, hilkka tai muu vastaava. Hiusten tulee olla puhtaat ja 
siistit. Pitkät ja puolipitkät hiukset on kiinnitettävä siten, että ne eivät roiku vartalon etupuolella. Erikoiset 
kampausmallit, helposti irtoavat hiuslaitteet tai hiusaineet eivät sovi käytettäväksi työaikana. 
 
Työjalkineet 

Elintarvikehuoneistossa tulee käyttää erillisiä, vain työpaikalla pidettäviä jalkineita. Jalkineiden tulee olla 
puhtaat ja ehjät. Työjalkineita on tarkoituksenmukaista käyttää vain ja ainoastaan niissä tiloissa, joissa 
työskentely tapahtuu. Työturvallisuuden vuoksi jalkineet eivät saa olla liukkaat. 
 
Käsihygienia 

Mikrobeja on käsissä luontaisesti. Osa niistä on harmittomia, mutta osa on ruokamyrkytyksiä aiheuttavia 
bakteereja. Staphylococcus aureus on yleinen bakteeri ihmisen iholla, haavoissa, nielussa, nenässä ja 
käsissä. Noin puolet ihmisistä kantaa bakteeria. Osalla ihmisistä esiintyy S. aureus -tyyppejä, jotka 
tuottavat ruokamyrkytyksiä aiheuttavia enterotoksiineja. Bakteeri tarttuu ruokaan elintarviketyöntekijän 
käsien välityksellä. Myös ulosteperäiset bakteerit, esimerkiksi kolibakteerit, voivat joutua elintarvikkeisiin 
huonon henkilökohtaisen hygienian seurauksena. Mikrobit voivat siirtyä käsien välityksellä myös likaisilta 
pinnoilta. Huolellinen käsihygienia on elintarviketyössä erittäin tärkeää. 
 
Kertakäyttökäsineitä käytetään suojaamaan pakkaamatonta elintarviketta käsissä mahdollisesti vielä 
pesemisen jälkeenkin olevilta mikrobeilta. Kertakäyttökäsineitä on syytä vaihtaa riittävän usein ja 
vähintään aina silloin, jos käsineillä on koskettu likaisia pintoja, työvälineitä, rahaa tai muita mahdollisia 
kontaminaation lähteitä. 
 
Vältä hiustesi kohentelua, päänahan raapimista ja ihon ylimääräistä koskettelua työn lomassa. Älä 
koskettele tarpeettomasti elintarvikkeita ja vältä yskimistä, aivastamista tai niistämistä elintarvikkeiden 
läheisyydessä. 
 
Hyvään käsihygieniaan kuuluvat seuraavat asiat: 

1. Pese kädet aina huolellisesti 
a. ennen työhön ryhtymistä 
b. työvaiheiden välillä, esimerkiksi raaka-aineiden ja multaisten, likaisten tai 

pilaantuneiden elintarvikkeiden käsittelyn jälkeen 
c. jätteiden ja biojätteiden käsittelyn jälkeen 
d. rahan ja puhelimen käsittelyn jälkeen 
e. niistämisen ja aivastamisen jälkeen 
f. wc:ssä käynnin jälkeen 
g. tupakoinnin jälkeen 

2. Käsien pesutekniikka: 
a. Ota käsistä pois sormukset, korut ja kellot. 
b. Kastele kädet lämpimällä, mutta ei liian kuumalla vedellä. 
c. Ota käsiisi pesunestettä. Palasaippuat eivät ole riittävän hygieenisiä. 
d. Pese molemmat kädet huolellisesti kyynärpäitä myöten. Pese myös peukalot, 

kämmenselkä, sormien välit, sormenpäät ja kynsienalustat. Muista, että kynsien 
alustat ovat oikeita bakteeripesiä! 

e. Huuhtele kädet hyvin lämpimän veden alla. 
f. Taputtele kädet kuiviksi kertakäyttöiseen pyyhkeeseen. 
g. Ellei hana sulkeudu automaattisesti, sulje hanat pyyhkeellä. Vältä koskettamasta 

hanaan puhtailla käsillä. 
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3. Kynsien tulee olla lyhyet ja kynsinauhojen ehjät. Puhtaat, lyhyet kynnet ja terveet kynsinauhat 

levittävät vähemmän mikrobeja kuin pitkät ja likaiset kynnet, joiden alla voi olla tauteja 
aiheuttavia mikrobeja. 

4. Kun käsittelet pakkaamattomia elintarvikkeita tai valmiita ruokia, älä tee samanaikaisesti muuta, 
kuten käsittele rahaa, raakoja elintarvikkeita, pese tiskiä, puhdista pintoja tai asiakastiloja. 

5. Kaikkia bakteereja ei voida täydellisesti poistaa käsistä pesemällä tai desinfioimalla. Tämän 
vuoksi kuumennettuja ruokia tulisi kosketella mahdollisimman vähän paljain käsin ilman 
kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja käyttää vain puhtaita välineitä. 

6. Kun käytät kertakäyttösuojakäsineitä, vaihda ne usein ja vaihdon välillä pese kädet. 
Suojakäsineet on tarkoitettu käsiteltävän elintarvikkeen suojaksi, ei vain käsien. Käsineiden 
puhtaudesta tulee pitää samalla tavalla huolta kuin käsistä. Jos kosketat käsineillä likaista 
kohtaa, vaihda käsineet uusiin. 

7. Kun käsiä pestään usein, on käsien ihosta huolehtiminen tärkeää (kuiviin käsiin tulee helposti 
haavoja ja ihottumaa). Käytä kosteuttavaa käsivoidetta aina työvuoron päättymisen jälkeen. 

 
Käsihygienian tasoa on hyvä seurata säännöllisillä käsihygienianäytteillä, joita voidaan ottaa kaupallisilla 
kasvatusalustoilla tai kunnallisista elintarvikelaboratorioista tilattavilla kosketusmaljoilla.  
 
Haavat ja ihottumat käsissä 

Käsissä olevat haavat tulee peittää huolellisesti erityisellä elintarviketyöhön valmistetulla, puhtaalla 
vesitiiviillä laastarilla ja kertakäyttökäsineellä. 
 
Korut ja ehosteet 

Käsiteltäessä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, ei käsissä tulisi olla koruja eikä kelloa. 
Lävistyskorut, joita ei voi suojavaatetuksella peittää, tulee poistaa.  
 
Keittiön työntekijöillä ei tulisi olla rakennekynsiä eikä kynsikoruja. Mikäli niitä on, on käytettävä 
kertakäyttökäsineitä. 
 
Hajusteita ja voimakkaita ehosteita ei tulisi elintarviketyössä käyttää. Sellaisessa työssä, jossa kädet 
joutuvat suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, ei saa käyttää käsien ihon tai kynsien hoitoon 
kosmeettisia aineita. Mikäli käsissä joudutaan käyttämään lääkeaineita, on työssä käytettävä 
kertakäyttökäsineitä. 
 
 

3.1.2 Terveys- ja salmonellatodistukset  
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 

 selvitys terveystodistuksista (miten ja milloin hankitaan) 

 selvitys siitä missä työtehtävissä vaaditaan salmonellatodistus ja miten sen 
hankkiminen on järjestetty (esim. työterveyshuoltoa koskeva sopimus) 

 lausunnot työntekijöiden työterveystarkastuksista tai nimilista työntekijöistä, jotka ovat 
käyneet työterveystarkastuksessa 

 salmonellatutkimustodistukset niiltä henkilöiltä, jotka ovat olleet Pohjoismaiden 
ulkopuolella vähintään neljä vuorokautta tai on ollut muu syy ottaa salmonellanäyte tai 
nimilista työntekijöistä, joilta näyte on otettu 

 kyseisten asiakirjojen säilytyspaikka ja säilytysaika 

 

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä työntekijöillä on oltava terveydenhuollon 
ammattilaisen antama lausunto terveydentilastaan. Lausunnon antaa työpaikan oma työterveyshuolto. 
Jos sellaista ei ole, todistuksen voi hankkia oman kuntansa terveyskeskuksesta tai lääkäriltä. 
Todistuksesta tulee ilmetä, että henkilö soveltuu elintarviketyöhön. Alle kuukauden työsuhteessa ei 
työhöntulotarkastusta välttämättä tarvita, mutta työnantajan on annettava työntekijälle opastusta 
hygieenisissä työtavoissa. Tämä ei kuitenkaan koske välitysfirmojen kautta hankittua ekstratyövoimaa. 
Toiminnanharjoittajan on kuitenkin varmistuttava, että henkilöstövuokrausfirman kautta hankitulla 
henkilöllä on ko. todistukset.  
 
Tartuntatautilain (935/2003) 20 §:n mukaan työnantajan tulee vaatia henkilöltä, joka työskentelee 
elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita, tieto laboratoriotutkimuksen tai muun tutkimuksen tuloksesta työntekijän palattua maasta, 
jossa hän on voinut saada yleisvaarallisen tartuntataudin (kuten salmonellan). 
 
Terveydentila- ja salmonellatodistukset tai nimilista (ja todistuksen antopäivämäärä) niistä henkilöistä, 
joilla sellainen on, tulee säilyttää elintarvikehuoneistossa. Todistuksia säilytetään niin kauan kunnes ne 
korvataan uusilla.  

 
 

3.1.3 Hygieniaosaaminen 
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Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 

 kuvaus siitä missä työtehtävissä vaaditaan hygieniaosaamistodistus  

 hygieniaosaamistodistuksista kopiot tai nimilista niistä työntekijöistä, jotka ovat sen 
suorittaneet 

 lyhytaikaisten työntekijöiden perehdyttäminen hygieeniseen työskentelyyn ja 
omavalvontasuunnitelman toteuttamiseen ja perehdyttämisen vastuuhenkilö 

 selvitys siitä miten toimija varmistaa että myös ne työntekijät, joilta ei vaadita 
hygieniaosaamistodistusta saavat työtehtäviensä edellyttämät tiedot 
hygieniaosaamisesta  

 asiakirjojen säilytyspaikka ja säilytysaika. 

 
Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa 
(852/2004/EU) sekä elintarvikelaissa (23/2006). Elintarvikealan toimijan velvollisuus on 
kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän 
työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi työnantajan/elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, 
että kaikilla niillä henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, 
helposti pilaantuvia elintarvikkeita on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava 
hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että todistuksella 
osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja viedään jokapäiväiseen työhön. Hygieniaosaamisen 
periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että sekä yrityksen työntekijät että johto sitoutuvat 
noudattamaan hyvää hygieniaa.  
 
Hygieniaosaamistodistus tulee olla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sellaisen töiden 
aloittamisesta, jossa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Kolmen kuukauden 
aikarajan laskeminen kunkin työntekijän kohdalla aloitetaan vuodesta 2002, jolloin 
hygieniaosaamisvaatimus tuli lainsäädännössä voimaan. 
 
 

3.2 Työympäristö 
 

3.2.1 Siivoussuunnitelmat 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 

 siivoustyön suorittajat 

 siivoustyön asianmukaisuudesta vastaava henkilö (aistinvarainen seuranta) 

 ulkopuolisen siivousliikkeen kanssa tehty sopimus siivottavista kohteista (liitteeksi 
omavalvontaan sopimuksessa määritellyt siivoukset) 

 pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistustiheys, puhdistusmenetelmät, käytetyt 
puhdistusaineet (ei välttämättä kauppanimillä), siivousvälineiden lajittelu eri 
puhtausluokkien kohteille (esim. värikoodaus) 

 harvemmin puhdistettavat kohteet (esim. rasvasuodattimet, pakastin, ylärakenteet) ja 
suursiivoukset 

 puhdistustuloksen tarkkailu ja kirjaus 

 
Elintarvikehuoneiston hyvän hygieenisen tason ylläpitäminen edellyttää, että osana 
omavalvontasuunnitelmaa on laadittu kattava siivoussuunnitelma, jossa on jokaiselle koneelle, laitteelle, 
työpinnoille, lattioille, kylmätilojen lattioille ja hyllyille suunniteltu siivousohjelma. Siivousohjelman tulee 
olla kirjallinen, ja sen tulee sisältää siivouksen työnjako, aikataulu sekä siivousohjeet kohteittain. Ohjeet 
tulee olla siivouskohteissa käytettävissä. Ohjeet tulee tehdä myös harvemmin siivottavista kohteista 
(katot, ylärakenteet, jne) ja suursiivouksista. Ohjeissa on hyvä olla myös puhdistettavien laitteiden 
mahdolliset purku- ja kokoamisohjeet. Lisäksi tulee olla ohjeistettu siivousvälineiden ja 
siivousvälinevaraston puhtaanapito. Mikäli huoneistoa tai sen osaa siivoaa ulkopuolinen siivousliike, 
tulee varmistua, että kaikki kohteet sisältyvät siivoussuunnitelmaan/-suunnitelmiin. 
 
Keittiöllä tulee olla asianmukaisesti varusteltu paikka siivousvälineiden säilytystä ja huoltoa varten. 
Siivousvälineiden tulee olla puhtaat ja ehjät ja niitä tulee puhdistaa ohjelman mukaisesti.  
Elintarvikehuoneiston toiminnan laajuudesta riippuen siivousvälineiden säilytystä ja huoltoa varten tulee 
varustuksena soveltuvin osin olla vesipiste, kaatoallas, lattiakaivo, poistoilmanvaihto, 
lämpökuivausteline, teline varrellisille välineille ja riittävästi hyllytilaa. Puhdistusaineita ei saa varastoida 
niissä tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita. Siivousvälinevarastossa ei saa varastoida sinne 
kuulumatonta tavaraa. 
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Siivoustekstiilejä ei koskaan saa pestä astianpesukoneessa! Mikrokuituiset liinat tulee pestä 
pyykkikoneessa käytön jälkeen. Mikrokuituliinat olisi hyvä pestä omana lajitelmanaan eikä pesussa tulisi 
käyttää zeoliittipitoista pesuainetta. Huuhteluainetta ei tule käyttää, koska tällöin liina menettää 
toimintakykynsä. 
 
 

3.2.2 Astiahuolto 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 

 astianpesukoneen lämpötilat, niiden seuranta ja kirjaus (vähimmäisvaatimuksena 
poikkeamien kirjaus, silloin kun astianpesukoneen huollosta on tehty sopimus) 

 astianpesukoneen huollot tai huoltosopimukset (kuka, kuinka usein) 

 astioiden puhtauden aistinvarainen tarkkailu 

 puhtaiden astioiden säilytys 

 
Astiahuolto on oleellinen osa elintarvikehygieniaa. Kuluneet ja rikkinäiset astiat tulee poistaa käytöstä. 
Kuivauspyyhkeitä tulee käyttää ainoastaan astioiden ulkopintojen kuivaamiseen. Astiahuollon tulee olla 
mitoitettu valmistettavan ruoan määrän, ruokailijoiden määrän, ruoan laadun ja astioiden mukaan.  
 
Koneellisen astianpesun vaiheet: 

1. Tarkista ennen pesua, että kone on puhdas, sihti ja muut osat ovat paikoillaan ja pesunestettä 
ja huuhteluainetta on riittävästi.  

2. Astiat tulee pestä noin tunnin kuluessa aterioinnista tai laittaa likoamaan veteen, johon on 
lisätty liotusainetta. 

3. Ennen koneellista pesua astiat on esihuuhdeltava irtolian poistamiseksi viileällä 35-40 
asteisella vedellä, jotta proteiinit eivät pesussa pala kiinni astiaan. Erillistä pesuainetta ei 
tarvita. 

4. Konepesussa paras lämpötila on 60-65 C. Matalampi lämpötila heikentää pesutehoa, kun taas 
korkeampi polttaa lian kiinni astioihin. Riittävä lämpötila sulattaa rasvan, nopeuttaa pesuaineen 
ja lian välisiä kemiallisia reaktioita, lisää lian liukenevuutta ja tuhoaa mikrobeja. 

5. Huuhteluveden lämpötilan tulee olla 80-85C. Kuumuus tuhoaa mikrobeja ja nopeuttaa 
astioiden kuivumista. Myös huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista.  

6. Pesun jälkeen sihti ja muut osat on irrotettava ja pestävä huolellisesti, kuten myös koko kone. 
Pinnat tulee pyyhkiä ja luukut jättää auki. 

Konepesun aikana pesulämpötiloja on hyvä seurata. 
 
 

3.2.3 Kunnossapitosuunnitelma 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 

 korjausta vaativien kohteiden kartoittaminen ja aikataulu korjauksille 

 miten huolehditaan, että rakenteet ja laitteet ovat määräysten mukaiset 

 miten varmistetaan, että lämpömittarit toimivat oikein 

 
Toimijan tulisi tarkastaa huoneiston tilat ja laitteet vähintään kerran vuodessa ja kirjata ylös korjausta 
vaativat kohteet. Tarkastuksen perusteella laaditaan korjausaikataulu, jonka toteutumista seurataan. 
Tarkastettaessa tiloja on hyvä, että huoneiston omistaja tai hänen edustaja on mukana tarkastuksessa. 
 
Lämpömittareiden toiminnan tarkastus on osa kunnossapito-ohjelmaa. Aina ei kannata sokeasti luottaa 
kylmälaitteiden omiin mittareihin vaan nekin tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin luotettavalla 
lämpömittarilla. Lämpömittarin toimivuus voidaan tarkastaa esim. vertaamalla mittaustulosta kalibroidulla 
mittarilla saatuun tulokseen tai mittaamalla kiehuvan veden ja sulavan jään lämpötilat. Toimivuus 
voidaan tarkastaa myös sijoittamalla kaikki lämpömittarit samaan paikkaan (esimerkiksi kylmiöön) ja 
tarkastamalla, että ne näyttävät samoja lukemia. 
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3.3 Talousveden hankinta 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 

 kerro talousvedenhankinnasta (kunnan verkostovesi, vesiosuuskunta, oma kaivo)  

 talousveden valvontasuunnitelma, jos vesi tulee omasta kaivosta sekä 
tutkimustulokset 

 toimintaohje, jos vedessä havaitaan väri-, maku- tai hajuvirheitä 

 
Käytettävän talousveden tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos vedessä havaitaan jotain 
poikkeavaa, otetaan välittömästi yhteyttä veden toimittamisesta vastaavaan tahoon (esim. vesilaitos) ja 
tarpeen mukaan myös ympäristöterveystarkastajaan. 
 
Jos vesi tulee omasta kaivosta, tulee veden laatu tutkia säännöllisesti. Lisätietoja veden tutkimisesta voi 
kysyä ympäristöterveystarkastajalta 014-2662 378 tai 014-2662 380. 
 
 

3.4 Jätehuolto 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 miten jätehuolto on järjestetty ja mitkä jätteet lajitellaan 

 kuinka usein keittiön jäteastiat tyhjennetään ja pestään ja kuka siitä huolehtii 

 mikä taho huolehtii ulkona olevien jäteastioiden tyhjennyksestä ja pesusta sekä 
alueen siisteydestä 

 
Kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn kunnalliseen jätehuoltoon, jossa astioiden tyhjennystiheys on 
mitoitettu riittävän tiheäksi ja biojäteastiat puhdistetaan (ja tarvittaessa desinfioidaan) riittävän usein. 
Jätehuollossa tulee noudattaa kunnan jätehuoltomääräyksiä. Biojätteet on poistettava 
elintarvikehuoneistosta vähintään kerran päivässä. 
 
 

3.5 Tuhoeläintorjuntaohjelma 
 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 
 

 toimenpiteet, joilla ennaltaehkäistään tuhoeläimiä (mm. FIFO, säännöllinen siivous, 
varastojen tarkastus silmämääräisesti määräajoin, ikkunoiden ja ovien 
kiinnipitäminen, jätteiden keräyspisteen puhtaanapito) 

 luettelo ennaltaehkäisevistä välineistä (kärpäsverkot, loukut, syötit) ja niiden 
merkitseminen pohjapiirrokseen 

 mahdolliset sopimukset alan yrittäjän kanssa, tarkastustiheys ja raportit käynneistä 

 toimenpideohjeet, mikäli tuhoeläimiä esiintyy, ja vastuuhenkilö 

 kirjaukset toimenpiteistä (päivämäärä, mitä torjuttu ja millä alueella, kenen toimesta, 
käytetyt torjunta-aineet) 

 
Elintarvikkeille haittaa aiheuttavat tuhoeläimet jaetaan elintarviketuholaisiin, sisätilojen tuholaisiin, 
satunnaisiin vierailijoihin ja haittaeläimiin. Kaikki tuhoeläimet ovat haitallisia, sillä ne levittävät sairauksia 
sekä likaavat ja pilaavat elintarvikkeita tai niiden pakkauksia. 
 
Elintarviketuholaisia  

ovat kuoriaiset ja lentävät hyönteiset, jotka elävät jonkin elinvaiheensa elintarvikkeessa. Tuholaiset ovat 
etenkin kuivien tuotteiden ongelma, kuten viljan, viljatuotteiden, kuivattujen hedelmien, pähkinöiden ja 
papujen. Eri elintarvikkeilla on omat tyypilliset tuholaisensa. Tuholaiset viihtyvät ja lisääntyvät huoneen 
lämpötilassa. 
Elintarviketuholaisia, kuten kuoriaisia ja lentäviä hyönteisiä, voidaan ehkäistä huolehtimalla siitä, että 
- kuivien tavaroiden varastoissa on hyvä ilmanvaihto 
- varastotiloissa on hyvä järjestys ja siisteys 
- pakkauksia pidetään hyllyillä (ei lattioilla) 
- elintarvikkeet pidetään suljetuissa astioissa tai pakkauksissa 

- varaston lämpötila on alle +18C 
- varastossa tavara kiertää ”first in first out” -periaatteella eli vanhin otetaan ensimmäisenä käyttöön 
- saapuvat tavarat tarkistetaan. 
 
Jos elintarviketuholaisia havaitaan, pyritään selvittämään ongelman laatu ja laajuus eli se, mitä 
tuholaisia on ja miten paljon ne ovat levinneet. Torjuntatoimenpiteinä ovat yleensä saastuneiden 
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elintarvikkeiden hävittäminen, tilojen puhdistus ja tarvittaessa torjunta-aineiden käyttö. Saastuneet 
tavarat tulee hävittää mielellään pakastamisen jälkeen.  
 
Sisätilojen tuholaiset  

elävät yleensä muualla kuin elintarvikkeissa, mutta ne voivat saastuttaa elintarvikkeet välillisesti. 
Sisätilojen tuholaisia ovat mm. sokeritoukat, turkiskuoriaiset ja torakat. Niiden torjunta on koko kiinteistön 
ongelma. Sisätilojen tuholaisia voidaan ehkäistä huolehtimalla yleisestä puhtaudesta ja siisteydestä 
sekä järjestyksestä. Torjuntatavat ovat puhtaanapito ja torjunta-aineiden käyttö. Mikäli tuholaiseksi 
osoittautuu turkiskuoriainen tai torakka, on torjunta hyvä jättää ammattilaisten hoidettavaksi. 
 
Satunnaisia vierailijoita  

ovat kärpäset, muurahaiset, hämähäkit ja muut varsinaisesti ulkona elävät hyönteiset. Ne voivat 
aiheuttaa hygieniaongelmia elintarviketiloissa tai ovat merkkinä puutteellisesta hygieniasta. Satunnaisia 
vieraita torjutaan kuten sisätilojen tuholaisia. Lentäviä hyönteisiä voidaan torjua myös sähköisillä 
loukuilla. 
 
Haittaeläimiä  

ovat mm. hiiret, rotat ja linnut. Myös nämä saastuttavat elintarvikkeita välillisesti ja kuljettavat mukanaan 
bakteereja, viruksia ja loiseläimiä. Jyrsijöiden vierailua voidaan alkaa epäillä, jos näkyvillä on 
ruokailujälkiä, jyrsityn näköisiä pakkauksia ja ulostepapanoita. Linnut, kuten pulut, lokit ja varpuset, 
voivat aiheuttaa ongelmia purkaus-, lastaus- ja jätehuoltoalueilla, mikäli niille on ruokaa tai 
pesimispaikkoja. Haittaeläimien pääsyä kiinteistöihin ehkäistään pitämällä ovet ja ikkunat suljettuina 
sekä huolehtimalla jätehuollosta ja varastoista. Elintarvikkeiden kuljetuslaatikoita ei tule säilyttää ulkona. 
Jos haittaeläimiä havaitaan, on selvitettävä, mistä eläimestä on kyse ja miten se on päässyt 
elintarvikehuoneistoon. Hiiriä torjutaan loukuilla ja syöttilaatikoilla ja rottia syöttilaatikoilla. Jyrsijöiden ja 
lintujen torjunnassa on hyvä pyytää ammattiapua. 
 
 
 

4 Näytteenottosuunnitelma 
 
4.1 Pintapuhtausnäytteenotto  

 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 kuinka usein näytteet otetaan 

 näytteenoton vastuuhenkilö 

 mistä kohteista/välineistä näytteitä otetaan 

 raja-arvot (tuloksille annetut arvot, jotka kertovat puhtauden tasosta) 

 kirjaukset ja tulosten johdosta tehdyt toimenpiteet  

 
Vähittäismyynti- ja tarjoilupaikoissa näytteenotto painottuu pintapuhtausnäytteisiin. Omavalvonnassa 
mikrobiologisia pinta- ja puhtausnäytteitä otetaan säännöllisesti sekä siivoustason että astioiden ja 
laitteiden puhtauden tarkistamiseksi. Näytteitä otetaan suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvilta pinnoilta (mm. leikkuulaudoilta, työvälineistä, astioista, koneista). Näytteet otetaan 
puhdistuksen jälkeen, kuivilta pinnoilta, mieluiten aamulla ennen toiminnan alkamista. 
 
Alla olevassa taulukossa on Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysosaston laatima ohjeistus 
pintapuhtausnäytteiden suosituksista elintarvikehuoneistoille. Näytteiden lukumäärä ja 
näytteenottotiheys määräytyvät päivittäin tehtävien ruoka-annosten mukaisesti. 

 

Ruoka-annokset / päivä Valmistuskeittiö Tarjoilukeittiö 

Näytteitä Tiheys (krt/v) Näytteitä Tiheys (krt/v) 

Alle 50 2 – 4 1 2 – 3 1 

51 – 200  5 – 6 1 3 – 4 1 

201 – 400 3 – 4 2 4 – 5 1 

401 – 600 5 – 6 2 3 – 4 2 

601 – 800 7 – 8 3 5 – 6 2 

Yli 800 9 – 10 4 7 – 8 2 

 
 

4.2 Elintarvikenäytteenotto 
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 mitä näytteitä otetaan  

 mitä näytteistä tutkitaan (esim. mikrobiologinen laatu, säilyvyys, uppopaistorasvan 
laatu, suolapitoisuus) 
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 näytteenoton tiheys 

 näytteenoton vastuuhenkilö 

 laboratorio, jossa näytteet tutkitaan 

 näytteenotto-ohje (näytemäärä, näytteen pakkaaminen, säilytys, kuljetus) 

 kirjaukset ja tulosten johdosta tehdyt toimenpiteet 

 
Elintarvikenäytteidenotto omavalvonnan osana koskee jauhelihaa, lihavalmisteita ja siipikarjan 
lihavalmisteita. Lisäksi näytteidenotto koskee tuotteita, joissa Listeria monocytogenes voi kasvaa (mm. 
tuoresalaatteja, täytettyjä leipiä ja graavi- ja kylmäsavukala valmisteita) ja joiden myyntiaika on 5 vrk tai 
yli. 
 
Näytteidenottotiheydet on määritetty komission asetuksessa (EY) No 2073/2005 ja Eviran ohjeessa 
10501/1 (Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset, komission asetuksen (EY) No 2073/2005 
soveltaminen) 
 
Näytteidenotto vaatimuksen koskevat ensisijaisesti myymälöitä, jotka valmistavat em. tuotteita. Mikäli 
näytteestä saadaan huono tulos, mietitään syytä siihen ja tehdään tarpeelliset korjaukset toiminnassa. 
Laadun paraneminen varmistetaan uusintanäytteellä. 
 
Näyte tulee ottaa mahdollisimman hygieenisesti puhtaaseen astiaan, esim. pakastusrasia, muovipussi, 
irtomyynnissä käytettävä leivosrasia tms. Pakattu tuote kuljetetaan omassa kääreessään. Kuljetuksessa 
tulee käyttää kylmälaukkua, jotta kylmäketju ei katkea. Lisätietoja ja ohjeistusta saat tarvittaessa 
terveystarkastajalta ja laboratoriosta.  
 

4.3 Ruokanäytteet – ennakoiva näytteenotto ruokamyrkytysepäilytapauksiin 
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 mistä ruoista näytteet otetaan 

 mikä on näytteenottomäärä, pakkaustapa ja merkinnät 

 missä näytteet säilytetään 

 minkä ajan kuluttua näytteet hävitetään ja miten hävittäminen tapahtuu 

 
Ruokamyrkytysepäilyjä varten tulisi ottaa valmistetuista ruuista varmuusnäytteet pakkaseen. 
Näytteenotto koskee pääasiassa ns. seisovan pöydän tuotteita, joita menee noin sadalle asiakkaalle 
päivässä (tai tilaisuudessa tilausravintoloiden osalta).  
 
Valmistetusta ruoasta otetaan noin 200 gramman näyte, joka pakastetaan ja säilytetään pakastimessa 
1–2 viikon ajan. Näyte voidaan ottaa rasioihin, muovipusseihin tai biohajoaviin pusseihin. Näytteiden 
ottaminen helpottaa myöhemmin mahdollisen ruokamyrkytysepäilyn selvittämistä, mikäli kyseistä ruokaa 
epäillään ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi. Myös ruokasalaateista, jotka on valmistettu eri raaka-aineista, 
voidaan ottaa ja jäädyttää tällainen näyte. 
 
 
 

5 Toiminta asiakaspalautteiden ja ruokamyrkytysepäilyiden käsittelyssä 
 
5.1 Asiakasvalitukset 
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 kuinka asiakasvalitustilanteissa toimitaan.  

 miten asiakasvalitukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet kirjataan 

 miten menetellään tilanteessa, jossa elintarvikkeen valmistaja, toimittaja tai 
viranomaiset ovat ilmoittaneet tuotteessa olevan sellaisen vian, että tuotteet on 
vedettävä pois myynnistä (takaisinvetosuunnitelma). 

 
Asiakasvalitus voi olla elintarvikkeen laatuun liittyvä, esim. ruoan paha/outo maku, suolaisuus, kuumana 
tarjoiltavan ruoan lämpötilan riittämättömyys. Lisäksi asiakasvalitus vois kohdistua huoneiston tai 
henkilökunnan hygieniaan esim. likaiset astiat, henkilökunnan päähineen käyttö tai käsihygienian puute, 
likainen huoneisto. 
 
Asiakasvalituksista on pidettävä kirjaa, josta näkyy asiakasvalituksen syy ja tehdyt toimenpiteet.  
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5.2 Ruokamyrkytysepäilyt  
 

Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
 

 kirjalliset toimintaohjeet ruokamyrkytysepäilytilanteiden varalle. 

 paikallisen elintarvikevalvonnan yhteystiedot 

 
Epäiltäessä ruokamyrkytystä: 

 otetaan asiakkaan yhteystiedot sekä selvitetään mitä hän on syönyt ja milloin (terveystarkastaja 
ottaa yhteyttä asiakkaaseen) 

 otetaan näytteet epäillystä ruoasta tai raaka-aineesta (vähintään 200 g/näyte) valmiiksi 
laboratorioon toimittamista varten terveystarkastajan ohjeiden mukaisesti. Näytteet säilytetään 
kylmässä. Näytteet jäädytetään, mikäli niitä ei voida toimittaa saman vuorokauden aikana 
laboratorioon. 

 tehdään välittömästi ilmoitus valvontaviranomaisille (johtava terveystarkasta, p. 014 266 2384) 

 selvitetään yhdessä terveystarkastajan kanssa valituksen aiheellisuus ja syy sekä ryhdytään 
tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

 


