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Lähettäjä
Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut
PL 58235
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tarkastuskertomus
Elintarviketoimiala
Pvm
Tapahtumatunnus

2.5.2022
1412382

Vastaanottaja

AV Thai Kitchen Oy
Ison-Antintie 2b
00930 HELSINKI

Asia

Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus

Toimija
Kohde
Toiminnan nimi
Toiminta
Aika

AV Thai Kitchen Oy (2282490-8)
Thai Orchid Villa Kamppikeskus
Urho Kekkosen katu 1, 00100 HELSINKI
Thai Orchid Villa Kamppikeskus
Ravintolatoiminta
26.4.2022

Läsnäolijat
Tarkastaja
Toimipaikan edustaja
Muut tarkastajat

Maarit Lähdesmäki
Työntekijä
Tiia Montonen

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
2. TILOJEN JA VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS, RIITTÄVYYS JA KUNNOSSAPITO
2.1. Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Henkilökunnan wc:n väliovi oli asennettu takaisin paikalleen.
2.2. Tilojen kunto
Toiminnan arviointi
Havainnot ja toimenpiteet

A = Oivallinen

Henkilökunnan wc:n ovi on alaosasta huonokuntoinen. Tämä tulee uusia tai kunnostaa.
2.3. Työvälineet, kalusteet ja laitteet
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Varastossa oli puulavoja, joissa oli nähtävissä likaantumista. Käsittelemätön puu ei ole hyvä materiaali
ravintolan käyttöön, koska se ei ole helposti puhdistettava. Neuvotaan käsittelemään puulavat helposti
puhdistettavaksi tai vaihtamaan ne esim. hygienialavoihin.
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS
3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
3.2. Työvälineiden, laitteiden ja siivousvälineiden puhtaus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
4. HENKILÖKUNNAN TOIMINTA JA KOULUTUS
4.2. Käsihygienia
Toiminnan arviointi
B = Hyvä
Oivahuomio

Käsienpesupisteen varustelussa on pieniä epäkohtia.
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Havainnot ja toimenpiteet

Keittiön käsienpesupisteessä ei ollut käsipaperia.
TOIMENPITEET:
-Käsienpesupiste tulee varustukseltaan olla kunnossa käsihygienian ylläpitämiseksi (käsipaperit ja
nestesaippua).
Valvontatoimenpiteet
Ohjaus ja neuvonta
6. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILOJEN HALLINTA
6.1. Elintarvikkeiden säilytys
Toiminnan arviointi
C = Korjattava
Oivahuomio

Elintarvikkeiden säilytyksessä on puutteita.
Havainnot ja toimenpiteet

Kylmälaitteissa ja pakastimissa oli elintarvikkeita ilman mitään merkintöjä (esim. päivämäärämerkintöjä).
Työntekijän mukaan osa ruoista oli henkilökunnan omia eväitä. Neuvottu, että henkilökunnan omat
eväät ja ravintolan elintarvikkeet tulee säilyttää selvästi erillään toisistaan. Omille eväille voidaan varata
kylmiöstä/jääkaapista/pakastimesta esim. nimetty hylly tai laatikko.
TOIMENPITEET:
-Elintarvikkeissa tulee olla riittävät merkinnät (esim. päivämäärämerkinnät ja myös lihan
alkuperämaatieto, jos se vaihtelee/on mahdollisuus sekoittumiseen).
-Kylmälaitteissa yön yli säilytettäviin elintarvikkeisiin tulee merkitä valmistuspäivämäärä ja pakastimessa
säilytettäviin jäädytyspäivämäärä.
Valvontatoimenpiteet
Kehotus
6.2. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Lämpötilat olivat asianmukaiset tarkastushetkellä ja omavalvontaa oli tehty.
6.4. Jäähdytys
Toiminnan arviointi
Oivahuomio

C = Korjattava

Elintarvikkeiden jäähdytyskirjanpidossa on epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet

Jäähdytysmittauksia ei ollut tehty lainkaan ankasta, joka kypsennetään uunissa ja jäähdytään
(huoneenlämmössä ja kylmiössä, apuna käytetään jäitä). Jäähdytysmittauksia oli kirjattu esim.
bataatista ja perunasta, joiden jäähdytyksen aloituslämpötilat ovat olleet 145-175 °C. Aloituslämpötilaksi
oli ilmeisesti kirjattu uunin lämpötila. Neuvottu, että lämpötilat mitataan piikkilämpömittarilla suoraan
elintarvikkeesta.
TOIMENPITEET:
-Omavalvonnan lämpötilakirjanpidon avulla tulee pystyä osoittamaan jäähdytysmenetelmän toimivuus.
-Kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys on aloitettava välittömästi valmistuksen
jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen
lämpötilaan (esim. ankka 6 °C) enintään 4 tunnissa. Omavalvontakirjauksia (elintarvikkeen lämpötila
jäähdytyksen alussa ja lopussa sekä kellonajat) tulee tehdä omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
-Jäähdytyksen seurantaa tulee tehdä kaikista jäähdytettävistä tuotteista.
Valvontatoimenpiteet
Kehotus
13. ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDOT
13.1. Pakolliset elintarviketiedot (pakatut ja pakkaamattomat elintarvikkeet)
Toiminnan arviointi
C = Korjattava
Oivahuomio

Elintarvikkeista annettavissa tiedoissa on epäkohtia.
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Havainnot ja toimenpiteet

Tarkastettiin lihan alkuperämaan ilmoittaminen. Tarkastuksella todettiin, että ainakin raa'an sianlihan ja
ankankoiven alkuperämaatieto puuttui/ei ollut esillä asiakkaille.
TOIMENPITEET:
-Ruoan valmistuksessa käytetyn raa'an lihan alkuperämaa tulee aina olla kirjallisesti asiakkaiden
nähtävillä.
-Toimijan tulee käydä tarjoiltavien annosten lihojen alkuperämaailmoitukset läpi ja tarkastaa, että kaikki
alkuperämaatiedot ovat esillä vaadituilta osin. Tarkastuksella todettiin puutteita olevan ainakin sianlihan
ja ankankoiven alkuperämaan ilmoittamisessa, mutta esimerkiksi broilerin alkuperämaan tietojen
tarkastamisessa oli haasteita, sillä toimija käytti sekä raakalihavalmisteita että raakaa lihaa ja lihaastioiden merkinnöissä oli puutteita (katso kohta 16.9.).
Valvontatoimenpiteet
Kehotus
16. JÄLJITETTÄVYYS JA TAKAISINVEDOT
16.9. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyys
Toiminnan arviointi
C = Korjattava
Oivahuomio

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyydessä on epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet

Elintarvikkeiden rahtikirjat oli esittää, mutta kylmälaitteissa ja pakastimissa oli paljon elintarvikkeita ilman
mitään merkintöjä.
TOIMENPITEET:
-Elintarvikkeet tulee olla tunnistettavissa ja jäljitettävissä. Jäljitettävyys tulee pystyä todentamaan
asianmukaisin dokumentein (esim. lähete, kuitti). Dokumentit ja elintarvikkeet tulee pystyä yhdistämään.
-Elintarvikkeissa tulee olla riittävät tiedot tuotteesta sen jäljittämiseksi.
Valvontatoimenpiteet
Kehotus
18. OIVA-RAPORTIN ESILLÄPITO
18.1. Oiva-raportin esilläpito
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet

Raportti oli esillä ravintolassa, mutta toimijan nettisivuilta Oiva-raportti puuttui. Neuvotaan, että Oivaraportti on julkistettava myös toimipaikan nettisivuilla (aloitussivulla) tai vaihtoehtoisesti aloitussivulla
tulee olla linkki oivahymy.fi-sivulle.

Lisätiedot

JAETUT OHJEET (liitteenä):
-Omavalvonnan näytteenotto
-Lihan alkuperämaan ilmoittaminen
Ohjeet tulee huomioida toiminnassa.
MÄÄRÄAIKA:
Korjaaviin toimenpiteisiin tulee ryhtyä viipymättä. Epäkohtien korjaaminen tarkastetaan
uusintatarkastuksella, joka tehdään 26.5.2022 jälkeen. Mikäli uusintatarkastuksella todetaan, että
epäkohtia, joista on annettu toimenpidekehotus, ei ole korjattu, Helsingin kaupungin
elintarviketurvallisuusyksikkö tulee harkitsemaan asiassa hallinnollisten pakkokeinojen (määräys)
käyttöä. Tarvittaessa määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.
OIVA-RAPORTTI:
Uusin Oiva-raportti tulee laittaa esille elintarvikehuoneiston pääsisäänkäynnin yhteyteen tai muuhun
kuluttajan kannalta oleelliseen paikkaan helposti havaittavalle korkeudelle. Oiva-raportti tulee linkittää
nähtäväksi myös yrityksen omille verkkosivuille. Lisätietoja: www.oivahymy.fi
Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki (297/2021), Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021),
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Maa- ja
metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014), Eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004, Hallintolaki (434/2003)
Lasku: Lasku tarkastuksesta toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin Taloushallintopalveluista.

Maksu

240,00 €

Maksuperusteet

Elintarvikelaki (297/2021) 73 §: Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 (229 §,
11.11.2021)

Tarkastaja

Maarit Lähdesmäki
ELINTARVIKETARKASTAJA
09 310 32099
maarit.lahdesmaki@hel.fi

Liitteet

Liite 1: Omavalvonnan_näytteenotto_tarjoilupaikat.pdf
Liite 2: Lihan_alkuperän_ilmoittaminen.pdf
Liite 3: Thai Orchid Villa Kamppikeskus.pdf

Jakelu

Toiminnanharjoittaja
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Omavalvonnan näytteenotto tarjoilupaikoissa
Tarjoilupaikkojen, joilla on pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä,
elintarvikkeiden valmistusta ja/tai jään valmistusta tulee sisällyttää omavalvontaansa näytteenottoa ja tutkimuksia. Tarjoilupaikka voi toteuttaa omavalvonnan näytteenoton itse tai tekemällä
sopimuksen hyväksytyn laboratorion kanssa (https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/elintarvikelaboratoriot/). Valvoja arvioi oiva-tarkastuksen yhteydessä tarjoilupaikkojen näytteenottosuunnitelman sekä sen toteutuksen. Mahdollisista muutoksista näytekertojen määriin tulee sopia valvojan kanssa.
Elintarvikkeen valmistajan velvollisuudesta omavalvontanäytteiden ottoon säädetään EU:n mikrobikriteeriasetuksessa. Ruokavirasto on laatinut EU-asetuksen soveltamisohjeen Elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (4095/04.02.00.01/2020/3). Ohje on saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilta osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/elintarvikkeiden-mikrobiologiset-vaatimukset_ohjeita-toimijoille.pdf ja tarjoilupaikkoja koskeva liite https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/liite-9-vahittaismyyntipaikka.pdf

Jään tutkimukset
Jos tarjoilupaikassa käytetään itse valmistettuja jäitä juomissa tai sellaisenaan syötävissä
ruoissa, tulee jään laatu tutkia kerran vuodessa. Jäänäytteestä tutkitaan Escherichia coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit.

Näytteet pinnoilta
Pintapuhtausnäytteitä tulee ottaa niissä tarjoilupaikoissa, joissa käsitellään tai valmistetaan sellaisenaan syötäviä helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kuten salaatteja, täytettyjä leipiä, graavikalaa ja leikkeleitä. Velvoite koskee esimerkiksi ruokaravintoloita, kahviloita, pizzerioita, sushiravintoloita, pitopalveluja ja laitoskeittiöitä. Pintapuhtausnäytteiden näytteenottomäärät riippuvat
toiminnan laajuudesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty tarjoilupaikkojen näytteenottotiheydet, -määrät ja tehtävät analyysit.
Taulukko: Pintapuhtausnäytemäärät, näytteenottotiheys ja analyysit tarjoilupaikoissa,
joissa käsitellään raakoja, helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
Tarjoilupaikat
Tarjoilupaikat
Tarjoilupaikat
50 – 500 annosta / vrk
500 – 2000 annosta / vrk
yli 2000 annosta / vrk
Näytteenotto- - Näytteitä otetaan
- Näytteitä otetaan vähin- Näytteitä otetaan vätiheys ja
vähintään 4 kertaa
tään 8 kertaa vuodessa
hintään 12
näytemäärät
vuodessa
- Jokaisella näytteenottokertaa vuodessa
- Jokaisella näytteenotkerralla otetaan vähintään - Jokaisella näytteenottokerralla otetaan vähin- 5 näytettä
tokerralla otetaan vähintään 5 näytettä
tään 5 näytettä
Tehtävät ana- Aerobiset mikro-organis- Aerobiset mikro-organisAerobiset mikro-organislyysit
mit tai Enterobakteerit
mit tai Enterobakteerit
mit tai Enterobakteerit
Näytteet voi ottaa itse esimerkiksi Hygicult-levyillä tai muilla vastaavilla kaupallisilla puhtauden
tarkkailuun tarkoitetuilla mittareilla/menetelmillä tai laboratorio voi ottaa näytteet. Pintapuhtausnäytteet tulee ottaa elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen joutuvilta pinnoilta kuten työtasoista, leikkuulaudoista, työvälineistä ja laitteista (vihannesleikkuri jne.). Näytteet otetaan puhtailta ja kuivilta pinnoilta, esimerkiksi aamulla ennen työskentelyn aloittamista. Mikäli näytteet
otetaan itse, käytetyn menetelmän käyttöohjeita on noudatettava.
Tarjoilupaikoissa tulee ottaa lisäksi pintanäytteitä Listeria monocytogenes –tutkimuksiin, jos valmistetaan sellaisenaan syötäviä helposti pilaantuvia elintarvikkeita, joissa Listeria monocytogenes voi kasvaa ja joiden myyntiaika on 5 vrk tai enemmän. Näitä elintarvikkeita ovat muun
muassa tuoresalaatit, täytetyt leivät, graavikala ja kylmäsavustettu kala. Pintanäytteet otetaan
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edellä mainittujen tuotteiden käsittelyalueilta ja –laitteista työn aikana tai heti työn päätyttyä ennen puhdistuksen aloittamista.

Näytteet elintarvikkeista
Elintarvikenäytteitä mikrobiologisiin tutkimuksiin otetaan tarjoilupaikoissa valmistetuista helposti
pilaantuvista ja sellaisenaan syötävistä elintarvikkeista, joissa Listeria monocytogenes voi kasvaa ja joiden myyntiaika on 5 vrk tai enemmän.
Naudan- tai lampaanlihasta valmistettua jauhelihaa ja raakalihavalmisteita suositellaan tutkimaan harkinnan (käyttötarkoitus, kohderyhmä) mukaan STEC –bakteerien varalta. Näytteenottoa suositellaan esimerkiksi, kun valmistetaan jauhelihaa, joka on tarkoitus syödä kypsentämättömänä (esimerkiksi tartarpihvit).
Valmistuskeittiöissä suositellaan ottamaan talteen itse valmistettuja ruokia ja säilyttämään niitä
pakastettuina 2 – 4 viikkoa mahdollisia ruokamyrkytysepäilyselvityksiä varten. Sopiva näytemäärä vähintään 200 grammaa.

Tulosten seuranta
Toimijan tulee laatia osana omavalvontaa näytteenottosuunnitelma, jossa määritellään otettavat
näytteet, näytteistä tehtävät tutkimukset ja näytteenottotiheys. Toimijan tulee kirjata näytetulokset, mahdollisten huonojen tulosten vuoksi tehdyt korjaavat toimenpiteet (esim. siivoamisen tehostaminen/ohjeistuksen parantaminen/puhdistusaineen vaihtaminen/siivousvälineiden vaihtaminen) ja uusintanäytteiden tulokset.
Toimijan tulee tarkastella tutkimustulosten trendejä (kehityssuuntauksia) pitkällä aikavälillä. Kehityssuuntia tarkastelemalla voidaan arvioida, onko valmistusprosessi ja hygieniatoimet hallinnassa. Tarkastelu tehdään analyysikohtaisesti. Jos trendi / suuntaus on heikkenevä, toimijan on
ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin mikrobiologisten vaarojen estämiseksi. Jos tulosten kehityssuunta on ollut pitkään hyväksyttävällä tasolla, näytteenottotiheyksiä on mahdollista harventaa. Seurantaa voi toteuttaa yksinkertaisimmillaan taulukoimalla näytetulokset ruutuvihkoon,
josta voidaan nähdä tulosten kehityssuunta.
Esimerkkejä trendiseurannasta:

Kuva 1. Tilanne on hyväksyttävä, jos
kyseessä on indikaattori. Useimmiten
tilanne vaatii toimenpiteitä, jos kyseessä
on patogeeni.

Kuva 2. Tilanne ei ole hyväksyttävä.
Elintarvikehuoneiston toiminnassa
on toistuva ongelma, esim. yhden
työvuoron toiminnassa.

Lisätietoja oman alueesi elintarvikevalvonnalta:
Espoon seudun ympäristöterveys, elintarvikevalvonta@espoo.fi
Eteläkärjen ympäristöterveys, halsoinspektor@symi.fi
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi
Hyvinkään ympäristöterveydenhuolto, kirjaamo@hyvinkaa.fi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, yaktoimisto@tuusula.fi
Lohjan ympäristöterveyspalvelut, ymparistoterveys@lohja.fi
Porvoon ympäristöterveydenhuolto, ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi
Vantaan ympäristökeskus, ymparistoterveys@vantaa.fi

OHJE
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8.5.2019
Elintarviketurvallisuusyksikkö

LIHAN ALKUPERÄMERKINTÄ PAKOLLISTA RAVINTOLOISSA JA
KAHVILOISSA
Lihan alkuperämaan ilmoittaminen asiakkaalle on pakollista ravintoloissa ja muissa
tarjoilupaikoissa 1.5.2019 alkaen. Tieto lihan alkuperämaasta on ilmoitettava kirjallisesti
esimerkiksi helposti havaittavassa esitteessä tai kyltissä.
Alkuperämaan merkintävaatimus koskee alla olevia lihoja (myös jauhelihaa), kun niitä
käytetään tarjoilupaikassa tuoreena tai pakastettuna ruoan raaka-aineena:
· naudanliha
· sianliha (ei villisikaa)
· lampaan-ja vuohenliha
· siipikarjanliha (kanan, hanhen, ankan, kalkkunan ja helmikanan liha).
Vaatimus koskee myös take away-tuotteita ja nettikauppaa.
Alkuperämaan merkintävaatimus ei koske ravintolaan tulleita, ruokien raaka-aineena käytettäviä
raakalihavalmisteita (suolattua, maustettua tai marinoitua lihaa) eikä lihavalmisteita (leikkeleitä
tai makkaroita). Tieto alkuperämaasta löytyy esimerkiksi lihapakkauksesta.
Lihan alkuperämaalla tarkoitetaan eläimen kasvatusmaata.
Alkuperämaa on ilmoitettava maan tarkkuudella, jos tieto on saatavilla:
Esimerkiksi lihamureke: naudanliha (alkuperämaa Suomi), sianliha (alkuperämaa Saksa)
tai naudanliha (Suomi), sianliha (Saksa).
Jos lihan alkuperämaata ei ole saatavilla maan tarkkuudella, alkuperämaa ilmoitetaan ”EU” tai
”muu kuin EU” tai ”EU ja muu kuin EU”. Esimerkiksi broilerin liha (muu kuin EU).

Lisää aiheesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 154/2019 ja
Ruokaviraston verkkosivuilla:
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavattiedot/pakkausmerkinnat/elintarvikkeiden-alkuperamerkinnat/lihan-alkuperamaamerkinnattarjoilupaikoissa/
Lisätietoja: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut / elintarviketurvallisuus@hel.fi
puhelin 09 310 14000 klo 9 - 11

Postiosoite
Helsingin kaupunki
Ympäristöpalvelut
PL 58235
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
elintarviketurvallisuus@hel.fi

Käyntiosoite
Viikinkaari 2a
Helsinki 79

Puhelin (vaihde)
+358 9 310 1635
Faksi (kirjaamo)
+358 9 655 783

Tilinro
800012-62637
IBAN FI06 8000 1200 0626 37
BIC DABAFIHH

Y-tunnus
0201256-6
Alv. nro
FI02012566

2.5.2022

Ympäristöpalvelut

Valvontalomake/elintarviketurvallisuusyksikkö

Projekti: Ravintoloiden lihan alkuperän ilmoittaminen ja jäljitettävyys sekä
salmonellan esiintyvyys lihatuotteissa
Elintarviketarkastaja
Kohde (nimi ja osoite)
Toimija
Tarkastuksen päivämäärä

Maarit Lähdesmäki ja Tiia Montonen
Thai Orchid Villa Kamppikeskus, Urho Kekkosen katu 1, 00100 Hki
AV Thai Kitchen Oy
26.4.2022

Lihan alkuperämaan ilmoittaminen kirjallisesti asiakkaille
Mitä lihoja (raaka tai
raakalihavalmiste)
tarkastushetkellä
ravintolassa on
käytössä?
Onko käytetyt lihat
raakaa lihaa vai
raakalihavalmistetta?
Onko alkuperämaat
esillä asiakkaille
kirjallisesti kaikista
vaadituista lihoista?

Onko
alkuperämaatiedot
oikein?*

☐ muu, mikä
☒ broileri
☐ kalkkuna
☒ ankka
☐ muu siipikarja, mikä:
☐
☒
☐
pelkästään
molempia
ei tiedossa
raakalihavalmisteita
☐
☒ Osittain,
☐
Listan saa erikseen
Ei
huomiot:
ainakin sianlihan pyytämällä (ei
hyväksyttävä
ja ankankoiven
ilmoitustapa)
alkuperämaatieto
puuttuu
☐**
Ei, huomiot:

☒ nauta
☒ sika
☐ lammas
☐ vuohi
☐
pelkästään
raakaa lihaa
☐
Kyllä

☒
Kyllä

*Tarkastetaan pistokokeen omaisesti 3 tuotteen osalta (tarvittaessa enemmän). Otantaan valitaan ensisijaisesti
lihoja, joiden ilmoitetaan olevan suomalaisia. Myös raakalihavalmisteen tai esim. riistan alkuperämaan voi
tarkastaa, jos toimija on alkuperämaan ilmoittanut kirjallisesti. Ilmoitettuja tietoja verrataan tuotteen pakkauksessa
olevaan tietoon tai jäljitettävyysasiakirjan tietoon.
** Jos tiedot ovat osittain oikein, valitse EI.

Millä tarkkuudella
tiedot ilmoitetaan?

Lihan alkuperämaan
ilmoittamisen
arvosana Oivaraporttiin (rivi 13.1).*

☒
Maan
tarkkuudella
A
☐

B
☐

☐
EU tai ei-EU

C
☒

D
☐

☐
Sekä että

☐
muu, mikä

Huomiot

A (oivallinen) = Tiedot ovat asianmukaisesti esillä. Pientä tarkennustarvetta voi olla.
B (hyvä) = Pieniä epäkohtia, esim. yksittäisen tuotteen alkuperämaailmoitus puuttuu.
C (korjattava) = Tiedot eivät ole esillä, vaikka toimijaa on neuvottu asiassa aiemmin, tai merkinnöissä on virheitä.
D (huono) = Tiedot ovat oleellisesti väärin ja tiedot johtavat kuluttajaa harhaan.

*HUOM! Oiva-rivi 13.1. sisältää lihan alkuperämaan ilmoittamisen lisäksi useita muitakin asiakokonaisuuksia (esim.
elintarviketietojen/allergeenien ilmoittamisen). Siten loppuarvosana Oiva-raporttiin voi olla ko. riviltä eri kuin tässä merkitty, jos
muissa tarkastetuissa asioissa on todettu puutteita.

EDELLYTETYT TOIMENPITEET KIRJATAAN OIVA-TARKASTUSKERTOMUKSEEN

2.5.2022

Ympäristöpalvelut

Valvontalomake/elintarviketurvallisuusyksikkö

Jäljitettävyys: Miten jäljitettävyys toteutuu tarkastushetkellä ravintolassa olevien
lihatuotteiden osalta?
A

B

C

D

Huomiot

Onko kuitteja tai
☒*
☐
☐**
☐
rahtikirjoja ym.
hankituista lihoista
nähtävänä?
*Jäljitettävyysasiakirjat esitetään vuorokauden kuluessa.
** Asiakirjoja ei ole esittää.
Tarkasta asiakirjat vähintään näytteeksi otettujen lihojen osalta.
Asiakirjoista käy ilmi,
☒
☐
☐*
☐**
mitä lihaa ja mistä
lihat on hankittu
*Lihojen hankintapaikka kerrotaan tarkastajalle, mutta dokumentteja ei ole.
**Lihojen hankintapaikka ei ole tiedossa.
Lihatuotteet ovat
☐*
☐**
☒***
☐
yhdistettävissä
asiakirjoihin
***Esim. valmistustilojen kylmälaitteissa (yön yli säilytys) tai pakastimissa on paljon lihatuotteita ilman mitään
merkintöjä tai asiakirjat ovat niin puutteelliset, ettei niitä voida yhdistää elintarvikkeisiin.
**merkinnät puuttuvat vain osasta
*jos lihatoimittaja ja lihan alkuperämaa on aina sama, kylmälaitteissa olevat lihat voivat jäljitettävyyden kannalta olla
ilman pvä merkintää, jos toimijalla on tieto, milloin lihat on toimitettu. Säilyvyysaikojen hallitsemiseksi
päivämäärämerkinnät ohjeistetaan lisäämään (Oiva-rivi 6.1). Pakkasessa varastoitavissa lihoissa on oltava
merkinnät.
Lihojen
☐
☐
☒
☐
jäljitettävyyden
kokonaisarvosana
viralliseen Oivaraporttiin.
A (oivallinen) = Voidaan todentaa tuote-erien hankinta. Pieniä yksittäisiä puutteita voi olla (esim. yksittäisiä pvä merkintöjä puuttuu).
B (hyvä) = Pieniä jäljitettävyyttä haittaavia epäkohtia.
C (korjattava) = Jäljitettävyydessä on epäkohtia siten, että jäljitettävyys ei ole varmaa.
D (huono) = Tuotteita ei voida jäljittää.
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Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

26.04.2022

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet
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Personalens arbete och utbildning
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1
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Huomiot • Observation
Käsienpesupisteen varustelussa on pieniä epäkohtia.
v
Elintarvikkeiden säilytyksessä on puutteita. Elintarvikkeiden jäähdytyskirjanpidossa on epäkohtia.
v
Elintarvikkeista annettavissa tiedoissa on epäkohtia.
v
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyydessä on epäkohtia.
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