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1 Johdanto

Tämä suunnitelma on elintarvikelain (297/2021) 39 §:n perusteella tehty Helsingin
kaupungin ympäristöpalvelujen elintarvikevalvontasuunnitelma vuosille 2020–2024,
jossa on huomioitu erityisesti vuosi 2023. Suunnitelma koskee kaikkea ympäristöpal-
velujen suorittamaa elintarvikevalvontaa ja sisältää eriteltynä suunnitelmallisen elin-
tarvikevalvonnan.

Elintarvikevalvonta toteutetaan elintarvikelain ja muiden voimassa olevien elintarvi-
kevalvontaa koskevien EY-säännösten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Kunnan tulee laatia säännöllistä elintarvikevalvontaa koskeva kunnan valvontasuun-
nitelma siten, että valvonnassa otetaan huomioon toiminnan riskit ja että valvonta on
yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suo-
jaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Helsingin elintarvikevalvontasuunnitelmassa on
otettu soveltuvin osin huomioon Ruokaviraston ohje kunnan elintarvikevalvontasuun-
nitelmasta ja elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-
2024 (VASU) ja sen painopisteet.

Elintarvikevalvontasuunnitelmaan sisällytetään sekä ilmoitettujen että hyväksyttyjen
elintarvikehuoneistojen säännöllinen valvonta.

Elintarvikevalvonnasta vastaa Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen elintarvike-
turvallisuusyksikkö, jossa on viisi tiimiä (elintarvikevalmistus, elintarvikemyymälät,
elintarvikeneuvonta, ravintolat, eläinsuojelu).

1.1 Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävät

Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen vastaa elintarvikelain mukaisten ilmoitusten
ja hakemusten käsittelystä, hyväksyttyjen ja ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen ja
alkutuotantopaikkojen suunnitelmallisesta valvonnasta ja näytteenotosta, ruokamyr-
kytysten, muiden asiakasyhteydenottojen ja Ruokaviraston valvontapyyntöjen selvit-
tämisestä sekä elintarvikealan toimijoiden ja kuntalaisten neuvonnasta. Lisäksi elin-
tarvikevalvontaviranomainen valvoo EU:n yhteisen kalastuspolitiikkalainsäädännön
mukaisia jäljitettävyysvaatimuksia osana valvontasuunnitelman mukaisia elintarvike-
tarkastuksia.

Elintarvikevalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset ovat valtakunnallisen Oiva-jär-
jestelmän mukaisia tarkastuksia, joiden tarkastustulokset ovat julkisia. Oiva-järjestel-
mässä elintarvikehuoneiston tarkastustulos arvioidaan asteikolla A (oivallinen), B
(hyvä), C (korjattavaa), D (huono). C- ja D-arviosta seuraa aina uusintatarkastus,
jossa havaittujen epäkohtien korjaaminen varmistetaan.

2 Valvonnan henkilöstövoimavarat

Koko elintarvikevalvontaan arvioidaan käytettävän henkilöstöresursseja vuonna
2023 yhteensä 36,6 htv. Elintarvikevalvonnan voimavaroista noin 60 % kohdistuu
suunnitelmalliseen valvontatyöhön eli suunnitelmallisiin riskiperusteisiin tarkastuksiin
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ja näytteenottoon. Muihin tehtäviin kuten uusintatarkastusten tekemiseen, ilmoitus-
ten ja hakemusten käsittelyyn, toimijoiden neuvontaan, valvontakohderekisterin
(VATI) tietojen ylläpitoon, koulutukseen ja valvontaverkostotyöskentelyyn osallistu-
miseen, ruokamyrkytysepäilyjen ja valitusten käsittelyyn sekä elintarvikepetosten sel-
vittämiseen kuluu noin 40 % voimavaroista. Osallistuminen valtakunnallisiin ja pai-
kallisiin kehittämishankkeisiin vie myös merkittävästi työaikaa, mutta on hyödyllistä
valvontayksikön koko ja tehtäväkenttä huomioon ottaen.

Elintarvikevalvontaan käytettävät henkilöstövoimavarat vuonna 2023:
Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö 0,8 htv
Tiimien esihenkilöt (kaupungineläinlääkäri, kolme tiimipäällik-
köä)

  3,9 htv

Hygieenikkoeläinlääkärit   2,0 htv
Elintarviketarkastajat 29,1 htv
Avustava henkilöstö (tutkimusavustaja)   0,8 htv
Yhteensä 36,6 htv

Elintarvikehuoneistojen valvontatarve on määritetty kohdekohtaisesti Ruokaviraston
ohjeen 10503/4 (Elintarvikehuoneiston ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja
elintarvikelainsäädännön mukaisen valvontatarpeen määrittäminen) mukaisesti.

Elintarvikevalvonnan resurssitilanne on helpottunut vuonna 2022 saatujen elintarvi-
keneuvontatiimin tiimipäällikön ja elintarviketarkastajan vakanssien myötä. Elintarvi-
kevalvonnassa arvioidaan edelleen olevan vajetta suhteessa Ruokaviraston valta-
kunnallisiin riskiperusteisiin tarkastustavoitteisiin. Talousarvioon on ehdotettu yhtä
elintarviketarkastajan vakanssia vuonna 2023.

3 Valvontakohteet, riskiluokitus ja tarkastustiheys sekä valvonnan painopis-
teet

3.1 Valvontakohteet

Helsingissä on 5650 valvottavaa elintarvike- tai kontaktimateriaalialan toimipaikkaa
(6145 toimintoa), jotka on jaoteltu hyväksyntää edellyttäviin elintarvikehuoneistoihin
(23 kpl) ja ilmoitettaviin elintarvikehuoneistoihin (5627 kpl). Alkutuotantopaikkoja on
41 ja kontaktimateriaalitoimipaikkoja 57. Valvontakohteet ja –toimenpiteet kirjataan
Ruokaviraston ylläpitämään VATI-järjestelmään. Kohteiden kokonaismäärä on las-
kenut aikaisempiin vuosiin verrattuna, kun valvontakohderekisteriä on käyty läpi val-
vonnan perusmaksun myötä.

3.1.1 Valvontakohteiden ilmoitusten käsittely ja hyväksyminen

Elintarvikehuoneisto- tai kontaktimateriaalialan toimintaa tai elintarvikkeiden alkutuo-
tantoa koskeva ilmoitus pyritään käsittelemään 7 päivän sisällä sen saapumisesta.
Elintarvikelaitoksen ja alkutuotantopaikan hyväksymisestä annetaan hallintopäätös.
Päätös annetaan elintarvikelain mukaisesti 60 vuorokauden kuluessa asian vireille
tulosta, jollei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä
asian pitempää käsittelyä.
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Helsingissä käsitellään vuosittain noin 900 elintarvikehuoneistoa tai kontaktimateri-
aalitoimijaa koskevaa ilmoitusta. Lisäksi kohteiden lopettamisilmoituksia käsitellään
vuosittain 300–400. Käsittelyksi katsotaan ilmoituksen vastaanottaminen ja ilmoitet-
tujen tietojen siirtäminen viranomaisen valvontatietokantaan sekä todistuksen lähet-
täminen toimijalle. Elintarvikehuoneistoon tehdään suunnitelmallinen tarkastus koh-
teen riskinarviointiin perustuvassa aikataulussa.

Alkutuotantopaikkoja koskevia ilmoituksia käsitellään vain muutamia vuodessa.

Hyväksymismenettelyn piirissä ovat eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähit-
täismyyntiä käsittelevät laitokset, joihin liittyviä hakemuksia käsitellään vuosittain alle
kymmenen. Myös itujen laajamittainen alkutuotanto vaatii hyväksynnän, mutta hy-
väksyntää vaativia kohteita ei ole toistaiseksi ollut.

3.2 Kohteiden riskiluokitus ja tarkastustiheys

Valvontasuunnitelma on laadittu vuodelle 2023 kohdekohtaisen riskinarvioinnin ja
VATI1-luokittelun mukaisesti.

Kohteet on jaettu riskiluokkiin 0-10, jolloin 0 on kaikkein vähäriskisin (esim. pub) ja
10 korkeariskisin (esim. lihalaitos, jossa tuotanto >10 milj. kg vuodessa). Riskiluok-
kaan vaikuttaa kohteen koko, eli esimerkiksi päivittäisten ruoka-annosten tai asiakas-
paikkojen määrä ja toisaalta harjoitettava toiminta, jossa helposti pilaantuvien elintar-
vikkeiden käsittely lisää riskiä. Riskiluokka määrittelee kohteen tarkastustiheyden,
joka voi vaihdella 0–12 tarkastusta vuodessa. Riskiluokituksessa käytetään pääsään-
töisesti VATI-järjestelmän mukaista riskiluokitusta. Riskiluokitukset ja oma riskiluoki-
tusohje käydään systemaattisesti läpi ennen valvonnan perusmaksujen lähettämistä,
jotta kohteiden riskiluokitus on jatkossa mahdollisimman yhtenevä.

Valvontakohteiden tarkastustiheys poikkeaa osin valtakunnallisen riskiohjeen mukai-
sesta luokituksesta paikallisen riskinarvioinnin perusteella. Esimerkiksi ruhoja käsit-
televät lihamyymälät sekä kauppahallien liha- ja kalamyymälät suunnitellaan tarkas-
tettavan vähintään kerran vuodessa, kun Ruokaviraston luokittelun mukaan niiden
tarkastustiheys olisi joka toinen vuosi.

Kohdekohtaiseen riskiluokitukseen perustuva tarkastussuunnitelma on liitteessä 1.
Taulukon tarkastusmääriin sisältyy myös aikaisempina vuosina tekemättä jääneitä
tarkastuksia, jotka siirtyvät aina automaattisesti seuraavan vuoden tarkastusmäärä-
tavoitteisiin. Riskiluokituksen mukaisia tarkastuksia on jäänyt aikaisempina vuosina
esimerkiksi koronarajoitusten vuoksi tekemättä, mikä voi heijastua uusintatarkastus-
ten määrään.

3.3 Valtakunnalliset elintarviketurvallisuuden painopisteet

Ympäristöpalvelut on sisällyttänyt Ruokaviraston valtakunnalliset kehitysteemat vuo-
sille 2021–2024 soveltuvin osin valvontasuunnitelmaan. Kehitysteemat ja painopis-
teet on kuvattu tarkemmin Ruokaviraston VASU-suunnitelmassa. Valtakunnalliset
painopisteet ovat seuraavat.
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1. Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio

1.1 Valvontatulokset ohjaamaan valvontaa

Jatkuu 2023: Kunnossapito, Oiva-rivit 2.2 ja 2.3, Puhtaanapito, Oiva-rivit 3.1 ja 3.2,
Markkinointi, Oiva-rivi 13.3, Elintarvikkeiden jäljitettävyys, Oiva-rivit 16.1 ja 16.9,
Lämpötilavalvonta (Oiva-asiakokonaisuus 6)

Oiva-rivien sisällyttäminen Helsingin valvontasuunnitelmaan on kuvattu kohdassa
3.4.

1.2 Valvojan työkalupakki (valvontaviranomaisten hallinnollisen osaamisen vahvis-
taminen, tarkastusten toteuttaminen vaikuttavasti ja yhdenmukaisesti)

Helsingissä pyritään yhdenmukaistamaan valvontatoimia esimerkiksi sisäisillä audi-
toinneilla ja vertaisarvioinneilla. Osallistutaan Ruokaviraston teemaan liittyviin kou-
lutuksiin ja työryhmiin.

1.3 Kohteet valvonnan piiriin

Elintarvikehuoneistoja, jotka eivät ole valvonnan tiedossa, kartoitetaan valvonta-
pyyntöjen ja asiakasvalitusten perusteella sekä havainnoimalla uusia huoneistoja
tai toimijanvaihdoksia tarkastusten yhteydessä.

Ruokaviraston hankkeen myötä Helsinkiin on syksyllä 2022 tullut selvitettäväksi lä-
hes 40 kohdetta, joilla on havaittu ALV 14 % verokannan (elintarvikkeet, ravintola-
ja ateriapalvelut) myyntiä. Kohteet ovat olleet suurimmalta osin maahantuojia. Osa
kohteista on todettu ilmoitusvelvollisiksi. Selvitettäviä kohteita on odotettavissa
hankkeen jatkon myötä lisää.

1.4 Sähköisen asioinnin kehittäminen

VATIn jatkuva kehittäminen.

Osallistutaan aktiivisesti VATIn kehittämiseen. Asia on tarkemmin kuvattu kohdassa
3.4.

2. Petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyötä

Elintarvikeketjun rikollisuuden torjunnan kehittäminen

Vuonna 2022 on toteutettu valvontaprojekti elintarvikepetosten esiintymisen kartoit-
tamiseksi maahantuovien elintarvikemyymälöiden osalta. Tulokset analysoidaan ja
raportoidaan vuonna 2023. Yksikön elintarvikepetosryhmä jatkaa tiivistä yhteistyötä
eri viranomaistahojen kanssa ja selvittää petosepäilyjä.

3. Valmius ja kriisinhallinta

Pandemiavalmiuden kehittäminen - koronapandemian opit ja Ukrainan sodan vaiku-
tukset elintarvikevalvonnassa ja eläinlääkintähuollossa
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Elintarviketurvallisuusyksikkö osallistuu tarvittaessa Ukrainan sotaan liittyvien vas-
taanottokeskusten ja hätämajoituspaikkojen keittiötilojen soveltuvuuden arviointiin.
Raaka-aineiden saatavuusongelmat ja energian hinnan nousu saattavat vaikuttaa
elintarvikeyritysten toimintaan, millä voi olla vaikutuksia myös valvontaan. Valmius-
asiat on muuten kuvattu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yhtei-
sessä osiossa.

3.4. Helsingin elintarviketurvallisuuden painopisteet

1. Riskiperusteisen valvontasuunnitelman toteutuminen ja tarkastusten katta-
vuus

Tavoitteena on, että vuonna 2023 tehdään vähintään 3000 suunnitelmallista tarkas-
tusta. Suunnitelmallisiin tarkastuksiin sisältyvät epäkohtien korjaamiseksi tehtävät
uusintatarkastukset, joiden osuuden arvioidaan olevan enintään 15 % kokonaismää-
rästä. Uusintatarkastusten määrä arvioidaan viime vuosia merkittävämmäksi vuoden
2022 tarkastushavaintojen ja pitkäaikaisen tarkastusvelan perusteella.

Edellä mainittuun määrään eivät kuulu suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset kuten
ruokamyrkytysepidemioihin ja valvontapyyntöihin liittyvät tarkastukset.

Osa suunnitelmallisista tarkastuksista tehdään kokonaan etä- ja asiakirjatarkastuk-
sina siten, että tarkastukseen ei sisälly tarkastuskäyntiä kohteessa. Etätarkastuksiin
liittyviä menettelyitä jatketaan erityisesti nettikauppojen, virtuaalitoimijoiden ja laitos-
ten tarkastuksissa. Myymälöiden ja tarjoilupaikkojen tarkastuksissa hyödynnetään
sähköisten omavalvontajärjestelmien kuten PTY:n omavalvontajärjestelmän tietoja
siten, että osa tarkastuksesta voidaan tehdä etänä.

Helsingissä on paljon elintarvikeyritysten pääkonttoreita ja niihin liittyviä valvonta-
menettelyjä kehitetään vuonna 2023.

Varmistetaan, että tarkastukset kohdistuvat kohdekohtaisen riskiluokituksen perus-
teella. Elintarvikehuoneistoiksi luokiteltuihin riskiluokitukseltaan 0-luokan kohteisiin
kuten useimpiin kuntosaleihin ja pubeihin, joissa on vain juomatarjoilua, tehdään
vain suunnitelmallinen aloitustarkastus, josta ei muodostu Oiva-raporttia. Hyvänte-
keväisyysjärjestöjen ruoka-aputoimintaan ei myöskään tehdä suunnitelmallisia tar-
kastuksia, vaan niitä valvotaan ainoastaan asiakasvalitusten perusteella.

Tapahtumatarkastuksissa tehdään Oiva-tarkastuksia liikkuviin elintarvikehuoneistoi-
hin ja suunnataan voimavaroja ennaltaehkäisevään toimintaan kuten tapahtumien
viranomaiskatselmuksiin ja sähköiseen neuvontaan. Liikkuvien elintarvikehuoneis-
tojen Oiva-tarkastuksia tehdään myös ulkopaikkakuntalaisille toimijoille, jotka osal-
listuvat tapahtumaan tai muuten toimivat Helsingissä. Nämä tarkastukset tehdään
toimijan oman rekisteröitymiskunnan tekemän riskiluokituksen mukaisesti.

Eläinperäisiä elintarvikkeita maahantuovien sisämarkkinatoimijoiden, joilla on elin-
tarvikehuoneisto Helsingissä ja maahantuovat tuoretta lihaa tai raakalihavalmisteita,
tarkastuksia jatketaan. Lisäksi eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti
tarkastetaan niissä valvontakohteissa, joihin valvontasuunnitelman mukaisesti koh-
distuu tarkastus vuonna 2023 ja toimija on ilmoittanut toimivansa sisämarkkina-
tuojana.
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2. Oiva-tarkastuksissa havaittujen epäkohtien korjaamisen varmistaminen ja
Oiva-painopisteet

Varmistetaan havaittujen epäkohtien korjaaminen eli jos Oiva-tarkastuksessa on
annettu C-arvio, tehdään uusintatarkastus. Jos uusintatarkastuksella epäkohtia ei
ole korjattu, ryhdytään pääsääntöisesti pakkokeinoihin. Huolehditaan, että Oiva-ar-
vosana C johtaa aina uusintatarkastukseen ja D-arvosana pakkokeinojen käyttöön.
Vuonna 2023 toteutetaan rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen Oiva- tarkastuksia
koskeva vertaisarviointi.

Sovitaan entiseen tapaan vuosittaiset Oiva-painopistealueet ja sisällytetään niihin
valtakunnalliset painopistealueet. Jäljitettävyyden osalta keskitytään erityisesti
eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinoilta tuovien toimijoiden valvontaan. Elintar-
vikkeita koskevia RASFF-ilmoituksia ja takaisinvetoja käsiteltäessä varmistetaan,
että takaisinvetoja koskeva Oiva-rivi 16.6 tarkastetaan määritellyllä tiheydellä.

Jatketaan edelleen Oiva-tarkastuksissa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen oma-
valvontanäytteenoton toteutumisen arviointia.

3. Elintarvikeneuvonnan kehittäminen

Uuden elintarvikelain myötä elintarvikealan valvontakohteille tuli vuosittainen val-
vonnan perusmaksu. Perusmaksulla pyritään vahvistamaan elintarvikeyritysten
neuvontaa ja viranomaisyhteistyötä esimerkiksi elintarvikepetosten ja ruokamyrky-
tysten selvittämisessä sekä turvaamaan elintarvikevalvonnan riittävää resursointia.
Helsingin osalta valvonnan perusmaksun tuo runsaan 600 000 euron vuosittaisen
lisätulon.

Elintarviketurvallisuusyksikköön on perustettu vuonna 2022 elintarvikeneuvonta-
tiimi, joka vastaa muun muassa keskitetystä elintarvikeneuvonnasta, asiakasyhtey-
denottojen ja valvontapyyntöjen kirjaamisesta, huoneistoja koskevien rekisteröinti-
ilmoitusten käsittelystä sekä aloitustarkastuksista. Yhteistyötä kaupungin muiden
tahojen kuten yritysneuvonnan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä raken-
nusvalvonnan kanssa jatketaan. Elintarviketurvallisuutta koskevat internetsivut päi-
vitetään kaupungin internet-uudistuksen yhteydessä vuonna 2023.

Toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on tarkemmin kuvattu ympäristöterveyden-
huollon valvontasuunnitelman yhteisessä osiossa.

4. Yhteistyön kehittäminen eri viranomaisten välillä

Tiivistetään kaupungin sisäistä yhteistyötä, jotta elintarvikelain vaatimukset tulevat
huomioiduksi kaupungin vuokraamien tilojen osalta ja rakennusvalvonnan Lupapis-
teen lausuntojen kautta. Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen toimitalo myös
mahdollistaa aikaisempaa paremmin käytännön yhteistyön esimerkiksi rakennus-
valvonnan kanssa.

Jatketaan tiivistä yhteistyötä veroviranomaisen, poliisin ja Ruokaviraston kanssa yri-
tysten osalta, joilla on vakavia ja toistuvia elintarvikelainsäädännön rikkomisisia.
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Jatketaan yksikön sisäisen elintarvikepetoksiin keskittyneen ryhmän toimintaa ja ke-
hitetään pakkokeinojen käyttöä eri viranomaistietoja yhdistämällä. Osallistutaan
Ruokaviraston järjestämiin elintarvikepetoksia koskeviin projekteihin ja vastaaviin.

5. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä (VATI) ja säh-
köisten lomakkeiden kehittäminen

Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon tietojärjestel-
män (VATI) kehittämiseen. VATIn avulla toteutettua jatkuvaa asiakastyytyväisyys-
kyselyä jatketaan ja laajennetaan vuonna 2023 ilmoitusten käsittelyyn.

Tavoitteena on nostaa edelleen valtakunnallisen sähköisen elintarvike- ja tervey-
densuojelulain mukaisen ilmoituspalvelun (ILPPA) käyttö ja viestitään palvelusta ak-
tiivisesti elintarvikealan toimijoille, erityisesti ketjutoimijat huomioiden.

Osallistutaan ILPPAan lisättävän sairastumis- ja haittaepäilyilmoituksen (SAHA) pi-
lotointiin ja otetaan ilmoitus käyttöön pilotoinnin kokemusten perusteella.

4 Tarkastusten määrittely, sisältö ja keskimäärin tarkastukseen käytettävä
aika

Tarkastus on määritelty valvonta-asetuksessa (EY) 625/2017 minkä tahansa näkö-
kohdan tutkimiseksi sen toteamiseksi, onko kyseinen näkökohta lainsäädännössä
sille esitettyjen oikeudellisten vaatimusten mukainen. Valvonta-asetuksen mukaan
elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ilman ennakkoilmoitusta.

Tarkastuskäynnillä voidaan tarkastaa koko valvontakohde ja sen toiminnot tai vain
jokin osa-alue. Tarkastukseen voi sisältyä näytteenottoa ja mittauksia. Tarkastuksen
laajuus riippuu kohdetyypistä sekä siitä, onko kyseessä aloitustarkastus vai muu
suunnitelmallinen tarkastus. Pelkkää näytteenottoa kohteessa ei katsota tarkas-
tukseksi.

Tarkastus sisältää tarkastukseen valmistautumisen, tarkastuksen suorittamisen sekä
tarkastuskertomuksen laatimisen. Tarkastukseen valmistautuminen sisältää hyväk-
symispäätökseen tai elintarvikehuoneistosta tehtyyn ilmoitukseen, edelliseen tarkas-
tuskertomukseen ja sähköisen valvontatietojärjestelmän kohdekohtaisiin tietoihin tu-
tustumisen.

Pääsääntöisesti tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta ja silloin, kun kohteessa
on toimintaa, jotta voidaan arvioida myös toiminnan hygieniaa. Tarkastuskäyntejä
tehdään myös muulloin, esimerkiksi aamulla ennen varsinaista toiminta-aikaa. Tar-
kastuksia tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi suuriin yleisötilaisuuk-
siin, ravintoloihin ja grillikioskeihin.

Kaikista tarkastuksista laaditaan kirjallinen tarkastuskertomus. Suurin osa suunnitel-
mallisista tarkastuksista on Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia. Oiva-järjestel-
män mukainen tarkastuskertomus tehdään Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti VATI-
järjestelmän kautta. Tarkastuskertomusta suppeampi Oiva-raportti on julkinen
www.oivahymy.fi sivuston kautta.
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Liitteenä 1 olevassa taulukossa on esitetty eri valvontakohdetyyppien tarkastuksiin
Ruokaviraston riskiluokitusohjeen mukainen käytettävä aika.

Tarkastuksen tekeminen ja sen sisältö on tarkemmin määritelty ympäristöpalvelujen
laatukäsikirjassa toimintaohjeessa: Elintarvikehuoneiston tarkastaminen.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen elintarvikevalvonnan tarkastukset on ryh-
mitelty seuraavasti:

A. Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset
1. Suunnitelmallinen tarkastus (sisältää myös uusien elintarvikehuoneistojen

aloitus- ja hyväksyntätarkastukset ja suunnitelmalliset asiakirjatarkastukset)
2. Uusintatarkastus (Oiva-järjestelmän C- tai D-arvion jälkeen tehtävä seuranta-

tarkastus)

B. Muut tarkastukset (valvontasuunnitelman ulkopuoliset)
1. Asiakasvalituksen perusteella tehty tarkastus (yhteydenotto)
2. Ruokamyrkytysepäilyn johdosta tehty tarkastus
3. Elintarvikkeiden valvontapyyntöön ja takaisinvetoon liittyvä tarkastus
4. Vientitarkastus
5. Projektitarkastus
6. Muu tarkastus (esim. perehdyttämisen tai Oiva-arviointien yhdenmukaistami-

sen vuoksi tehty yhteistarkastus)
7. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvä tarkastus (pakkokei-

notarkastus)

Kunnalliseen valvontasuunnitelmaan perustuvat suunnitelmalliset tarkastukset ja
elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen liittyvät tarkastukset ovat maksulli-
sia. Helsingin kaupungin elintarvikelain mukainen maksutaksa sisältyy ympäristöter-
veydenhuollon taksaan.

5 Valvontanäytteet ja –projektit sekä laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu

Elintarviketurvallisuusyksikössä käytetään näytteenottoon vuonna 2023 yksi henki-
lötyövuosi. Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset tehdään elintarvikelain mu-
kaisesti hyväksytyssä MetropoliLab Oy:n laboratoriossa, jolta voidaan ostaa myös
näytteenottopalvelua. MetropoliLab Oy.n elintarvikenäytteenotto on akkreditoitu.

Näytteenottoa suunnataan riskiperusteisesti ottaen huomioon kohteen riskiluokitus,
omavalvonnan toimivuus, aikaisemmat valvontakokemukset ja kohteen toimintaan
liittyvät valitukset ja ruokamyrkytysepäilyt. Elintarvikehuoneistojen ja laitosten oma-
valvonnan näytteenotto otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon valvontanäyt-
teiden määrässä. Elintarvikealan toimijoita ohjataan ottamaan ja tutkituttamaan itse
omavalvontanäytteitä. Näytteenotossa otetaan huomioon mikrobikriteeriasetus ja
Ruokaviraston ohjeistus näytteiden otosta ja tutkimisesta.

Suunnitelmallisia mikrobiologisia tai kemiallisia elintarvikenäytteitä otetaan 640.
Edellä mainittuihin suunnitelmallisiin näytteisiin ei lueta kuuluvan ruokamyrkytys- ja
valitusnäytteitä, joiden määrä vaihtelee vuosittain. Näytteenotto ja analyysit ovat pää-
sääntöisesti toimijalle maksullisia. Ruokamyrkytys- ja valitusnäytteiden tutkimiseen
on varattu erillinen rahoitus yksikön budjetissa.
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Pääkaupunkiseudun yhteisiä projekteja ovat pikaruokaravintoloiden puhtaus ja elin-
tarvikkeiden hygieeninen laatu, sushin hygieeninen laatu ravintoloissa ja myymä-
löissä sekä pizzatäytteiden hygieeninen laatu. Lisäksi Helsingillä on oma projekti jää-
telön hygieenisestä laadusta.

Näytteenottosuunnitelma on liitteenä 2.

6 Neuvonta ja toimenpidepyyntöjen käsittely

Elintarvikeneuvontatiimi vastaa keskitetystä elintarvikeneuvonnasta, joka käsittelee
suurimman osan elintarviketoimijoiden ilmoituksista ja vastaa erityisesti aloittavien
elintarvikeyritysten neuvonnasta. Neuvonnan keinoja ovat esimerkiksi yhteisen
kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi- sähköpostin kautta annettava neuvonta, elintar-
vikeneuvontapuhelin, massasähköpostien lähettäminen toimijoille ajankohtaisista ai-
heista ja internetsivujen pitäminen ajan tasalla. Elintarvikeneuvontatiimi vastaa myös
uusien huoneistojen suunnitelmiin liittyvistä lausunnoista, jotka annetaan pääosin ra-
kennusvalvontaan Lupapisteen kautta. Lausuntoja annetaan vuosittain lähes 100 kpl.
Neuvonta on myös olennainen osa kaikkia elintarvikevalvonnan tarkastuksia ja esi-
merkiksi valvontapyyntöjen käsittelyä.

Helsingissä järjestetään paljon tapahtumia, joissa myydään tai tarjoillaan elintarvik-
keita. Tapahtumia valvotaan riskiperusteisesti, ja tarkastukset keskitetään tapahtu-
miin, joissa on runsaasti elintarvikkeiden käsittelyä ja myyntiä. Elintarvikelain mukaan
liikkuvan elintarvikehuoneiston eli esimerkiksi tapahtumaan osallistuvan ruokamyy-
jän on tiedotettava toiminnastaan neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Tiedot-
tamiset on ohjattu erilliseen kymp.ulkomyynti@hel.fi -sähköpostiin. Liikkuviin elintar-
vikehuoneistoihin liittyviä elintarvikelain mukaisia tiedottamisia käsitellään normaa-
listi vuosittain lähes 1500. Käsittelyn yhteydessä neuvotaan toimijoita toiminnan ris-
kin ja laajuuden mukaan.

Elintarviketoimintaan liittyviä yhteydenottoja käsitellään vuosittain noin 2000 kpl. Yh-
teydenotoista on vuosittain ruokamyrkytysepäilyjä n. 600 kpl, elintarvikkeisiin tai elin-
tarvikehuoneistoihin liittyviä valituksia n. 300 kpl, muita yhteydenottoja n. 950 kpl ja
muiden viranomaisten kiireellisiä valvontapyyntöjä n. 150. Muille viranomaisille an-
netaan pyynnöstä lausuntoja esim. uusista ohjeistuksista.

7 Varautuminen elintarvikkeiden aiheuttamiin vaaratilanteisiin

7.1 Elintarvikevälitteisten epidemioiden selvittäminen

Ruokamyrkytysten käytännön selvitystyötä tekee lakisääteisen ruokamyrkytysselvi-
tysryhmän alaisuudessa toimiva ruokamyrkytystiimi, johon kuuluu neljä elintarvike-
tarkastajaa ja hygieenikkoeläinlääkäri. Tiimi hoitaa yli viiden henkilön ruokamyrky-
tysepidemioiden selvitystyön ja tarvittavat raportoinnit Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tokseen ja Ruokavirastoon.

Ruokamyrkytysepäilyjen osalta tavoitteena on, että ruokamyrkytysepäilyt ja epide-
miat käsitellään nopeasti ja tehokkaasti. Epäilyjen ilmoittamista varten on sähköinen
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lomake, joka korvataan vuonna 2023 valtakunnallisella sähköisellä asioinnilla. Ruo-
kamyrkytysepidemioiden osalta lakisääteinen selvitysaika on 3 kk. Yksittäisten ruo-
kamyrkytysepäilyjen käsittelylle ei ole tavoiteaikaa, mutta epäilyt selvitetään nope-
asti, useimmiten muutamassa päivässä. VATI-järjestelmä ei toistaiseksi mahdollista
yksittäisten epäilyjen erottamista epidemioiden käsittelyajoista.

7.2 Valvontapyyntöjen (esim. Rasff-ilmoitukset, takaisinvedot) käsittely

Ruokavirasto lähettää säännöllisesti elintarvikkeita koskevia valvontapyyntöjä, joista
suurin osa perustuu RASFF-ilmoituksiin. Euroopan komissio pitää yllä nopean häly-
tyksen järjestelmää (RASFF), jonka avulla tiedotetaan jäsenvaltioille sähköisesti ter-
veysvaaraa aiheuttavista elintarvikkeista ja rehuista. Ruokavirasto lähettää sähköi-
sesti ns. RASFF-ilmoitukset ja niitä koskevat erilliset valvontapyynnöt Helsingissä
ympäristöpalveluihin. Valvontapyynnöt selvitetään viivytyksettä ja RASFF-
ilmoitusten tietoja käytetään muuten hyväksi valvonnan suuntaamisessa. Vastaava
menettely on myös muiden Ruokaviraston kautta tulleiden valvontapyyntöjen käsit-
telyssä. Valvontapyyntöjen käsittely on käyty läpi lean-menetelmällä vuonna 2022.
Valvontapyyntöjen käsittelyyn asetetaan vuonna 2023 käsittelyaikatavoite, jonka
määrittäminen tehdään aikaisempien vuosien keskimääräisten käsittelyaikojen pe-
rusteella.

Jos terveysvaarallista elintarviketta epäillään olevan helsinkiläisessä valvontakoh-
teessa, ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin elintarvikkeiden markkinoilta poista-
miseksi. Markkinoilta poistamisessa otetaan huomioon Ruokaviraston ohje elintarvi-
kealan toimijoille takaisinvedosta sekä ilmoittamisesta viranomaisille ja kuluttajille.

7.3 Koronapandemian vaikutukset elintarvikevalvontaan

Elintarvikevalvonnan tarkastuksia kohdennetaan valtakunnallisten ohjeiden mukai-
sesti ja varaudutaan tarvittaessa ohjeistamaan tartuntatautilain mukaisissa asioissa
(asiakaspaikkarajoitukset, turvavälit, käsihygienia, puhtaus) elintarviketarkastusten
yhteydessä. Tarkastuksissa käytetään tarvittaessa tavanomaisesta poikkeavia suo-
javarusteita kuten suu- ja nenäsuojaimia.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen erityisesti ravintoloissa ja niihin liit-
tyvässä tukkukaupassa. Henkilöstöpula ja kohteiden taloudellinen tilanne saattaa
vaikuttaa epäkohtien esiintyvyyteen.

8 Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi raportoidaan vuosittain kaupunkiympä-
ristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle maaliskuun loppuun mennessä. Toteu-
tumisen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat asiat.

1. Suunnitelmallisten tarkastusten toteutuma ja kattavuus
2. Muiden tarkastusten toteuma
3. Näytteenottoprojektien toteuma
4. Ruokamyrkytysten selvittämisen varautumistoiminnan toimivuus
5. Valvonnasta saadut tulot valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti
6. Toiminnan jatkuva parantaminen laatukäsikirjan mukaisesti
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Oman sisäisen arvioinnin lisäksi otetaan huomioon myös ulkopuolisten tekemät arvi-
oinnit kunnan valvonnasta. Tällaisia ovat aluehallintoviraston suorittamat paikallisen
elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäynnit, Ruokaviraston auditointijärjestelmän
mukaiset käynnit ja komission tekemät ns. EU-tarkastuskäynnit.



valvontakohdetilanne 14.10.2022

Valvontakohdetyyppi
Toimipaikkojen

lukumäärä
toimintaluokittain

Toimintojen
lukumäärä

Toiminta-
tyyppien

riskiluokka,
0-10

Ruokaviraston
arvio

tarkastuksen
kestosta (h)

Riskiperusteinen
tarkastustiheys

(krt/v)

Suunnitelmallisten
tarkastusten määrä

2023

Uusinta-
tarkastusten
määrä, arvio

Tarkastusten
kokonaismäärä

2023

Maito-ala 2 6 1 7
Juuston valmistus 1 4 2-4 2
Maitonesteiden valmistus 1 4 2-4 2
Muu maitoalan valmistus 1 6 3-5 4-6
Liha-ala 9 49 5 54
Jauhelihan valmistus 6 3-8 2-5 1-8
Leikkaamo 5 3-8 2-5 1-8
Lihavalmisteiden valmistus (kypsä) 6 4-9 3-5 2-10
Raakalihavalmisteiden valmistus 5 3-8 2-5 1-8
Kala-ala 7 34 4 38
Kalajalosteiden valmistus 7 4-9 2-5 1-8
Tuoreiden kalastustuotteiden käsittely 4 3-8 2-5 2-10
Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen 5 9 3 12
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden varastointi 5 3-6 1-4 1-4

YHTEENSÄ 23 41 98 12 110

Alkutuotanto 41 5 0 5
Maidontuotanto 1 0,2
Lihakarjan kasvatus, kalastus ja vesiviljely 4 tarvittaessa
Hunajantuotanto 26 tarvittaessa
Muu alkutuotanto 10 tarvittaessa
Kontaktimateriaalialan toiminta 57 26 2 28
Elintarvikekontaktimateriaalien jakelu tai
markkinointi 24 1-3 1-4 0,33-1

Elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti 44 1-3 1-4 0,33-1
Elintarvikekontaktimateriaalien valmistus tai
jatkojalostus 5 2-3 2-4 0,5-1

HYVÄKSYNTÄÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA

ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA

LIITE 1   Elintarvikevalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset vuonna 2023
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Valvontakohdetyyppi
Toimipaikkojen

lukumäärä
toimintaluokittain

Toimintojen
lukumäärä

Toiminta-
tyyppien

riskiluokka,
0-10

Ruokaviraston
arvio

tarkastuksen
kestosta (h)

Riskiperusteinen
tarkastustiheys

(krt/v)

Suunnitelmallisten
tarkastusten määrä

2023

Uusinta-
tarkastusten
määrä, arvio

Tarkastusten
kokonaismäärä

2023

Vilja- ja kasvisala 128 70 10 80
Leipomotuotteiden valmistus, helposti pilaantuvia
tuotteita 54 2-4 2-4 0,5-2

Leipomotuotteiden valmistus, ei helposti pilaantuvia
tuotteita 58 1-4 1-4 1-3

Muiden viljatuotteiden valmistus 6 2-3 2-4 0,33-1
Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus 15 2-4 2-4 0,5-2
Pakkaamotoiminta ja kauppakunnostus 2 1-3 1-4 0,33-1
Elintarvikkeiden valmistus 80 50 6 56
Yhdistelmätuotteiden valmistus 25 2-4 2-4 0,5-2
Makeisten valmistus 12 1-3 1-4 0,33-1
Juomien valmistus 7 1-2 1-4 0,33-0,5
Muu valmistus 36 1-4 1-4 0,33-2
Elintarvikkeiden myynti 1204 440 79 519
Tukkumyynti 152 1-3 1-4 0-1
Vähittäismyynti * 1133 1-5 1-5 0-3
Elintarvikkeiden tarjoilu 3691 1785 268 2053
Ravintolatoiminta 1538 2-4 2-4 0,5-2
Grilli- ja pikaruokatoiminta * 307 1-3 1-4 0,33-2
Kahvilatoiminta 699 1-4 1-4 0,33-2
Pubitoiminta 396 0-1 0-3 0-0,33
Suurtalous, laitoskeittiö (koulut, päiväkodit, sairaalat,
henkilöstöravintolat) 598 2-5 2-5 0,5-3

Suurtalous, keskuskeittiö ja pitopalvelu 92 2-5 2-5 0,5-3
Suurtalous, tarjoilukeittiö (valmiin ruoan tarjoilua tai
vähäistä valmistusta) 400 1-3 1-4 0,33-1

ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
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Valvontakohdetyyppi
Toimipaikkojen

lukumäärä
toimintaluokittain

Toimintojen
lukumäärä

Toiminta-
tyyppien

riskiluokka,
0-10

Ruokaviraston
arvio

tarkastuksen
kestosta (h)

Riskiperusteinen
tarkastustiheys

(krt/v)

Suunnitelmallisten
tarkastusten määrä

2023

Uusinta-
tarkastusten
määrä, arvio

Tarkastusten
kokonaismäärä

2023

Vienti ja Tuonti 279 100 39 139
Elintarvikkeiden maastavienti 20 1-2 1-4 0,33-0,5
Elintarvikkeiden maahantuonti 270 1-4 1-4 1-2
Elintarvikkeiden kuljetus 52 20 3 23
Elintarvikkeiden kuljetus 36 0-1 0-3 0-0,33
Elintarvikkeiden kuljetus jäähdytettynä 19 1-2 1-4 0,33-0,5
Elintarvikkeiden kuljetus lämpimänä 4 1-2 1-4 0,33-0,5
Elintarvikkeiden pakastekuljetus 12 1-2 1-4 0,33-0,5
Elintarvikkeiden varastointi ja pakastaminen 95 20 6 26
Muu elintarvikkeiden varastointi 78 1-3 1-4 0-1
Elintarvikkeiden pakastaminen 13 1-4 1-4 0-2
Elintarvikkeiden pakkaaminen 8 1 1-3 0,33

KAIKKI YHTEENSÄ 5650 6145 2614 424 3038

*Paikallisen riskinarvion perusteella tarkastuksia lisätty pieniin helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviin myymälöihin ja liikkuviin huoneistoihin.

Elintarvikehuoneistojen toimipaikkojen ja toimintojen lukumäärät on otettu ympäristöterveydenhuollon keskitetystä valvontatietojärjestelmästä (Vati).
Toimipaikka voi jakaantua useaan toimintaluokkaan (esim. myynti ja tarjoilu), jolloin toimintojen määrä taulukossa on suurempi kuin toimipaikkojen määrä.
Yhdellä elintarvikehuoneistolla voi olla usea toiminto (esim. myymälä, jossa varasto ja maahantuontia). Samalla tarkastuksella voidaan tarkastaa useampi toiminto.

ILMOITUSTA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA



LIITE 2 Suunnitelmalliset näytteet vuonna 2023

TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU
1  Pikaruokaravintoloiden puhtaus ja elintarvikkeiden

hygieeninen laatu 2022-2023
2 Sushin hygieeninen laatu

3 Jäätelön hygieeninen laatu

4 Pizzatäytteiden hygieeninen laatu

Vuonna 2023 on tavoitteena ottaa 640 suunnitelmallista mikrobiologista tai kemiallista näytettä, jotka jakautuvat
seuraavasti: 355 projektinäytettä, 20 sisämarkkinatuonnin näytettä, 220 liha-, kala- ja maitoalan ym. tuotantolaitosten
valvontanäytettä sekä arviolta 45 kohdennettua muuta valvontanäytteitä mm. omavalvonnan valvomiseksi. Näiden lisäksi on
 varauduttu näytteenottoon valitusten ja ruokamyrkytysten selvittämiseksi 150 näytteellä.
 Arvio vuoden 2023 näytteenotosta on 790 kpl.

NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA 2023

MIKROBIOLOGISTEN JA KEMIALLISTEN PROJEKTIEN AIKATAULU JA KOHDENNETUT OMAVALVONNAN VALVONTANÄYTTEET

Projektitutkimukset ovat toimijalle maksullisia, ellei valvontasuunnitelmassa toisin mainita.



Pääkaupunkiseudun yhteinen projekti
Projektin aikataulu Näytteenottopaikat Näytemäärä
Näytteenotto :
tammi-kesäkuu pikaruokaravintolat 25 kpl elintarvikenäytteet 50 kpl

pintapuhtausnäytteet 75 kpl
Yhteenveto laaditaan vuoden 2023
loppuun mennessä. 125

Projektin aikataulu Näytteenottopaikat Näytemäärä
Näytteenotto:

maaliskuu-syyskuu
myymälät ja ravintolat, joissa valmistetaan
sushia, 40 kohdetta 80

Raportointi : Yhteenveto laaditaan vuoden
2023 loppuun mennessä 80

Projektin aikataulu Näytteenottopaikat Näytemäärä
Näytteenotto :

Huhtikuu-elokuu 2023
kahvilat ja ravintolat, jotka valmistavat itse
jäätelöä sekä jäätelökioskit, 25 kohdetta 50

Raportointi: yhteenveto laaditaan
lokakuun loppuun mennessä

50

Projektin aikataulu Näytteenottopaikat Näytemäärä
Näytteenotto :
Elokuu-joulukuu pizzeriat, 50 kohdetta 100

Espoo laatii projektin yhteenvedon 100

MIKROBIOLOGINEN JA KEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO SEKÄ PROJEKTIT 2023

1. PIKARUOKARAVINTOLOIDEN PUHTAUS JA ELINTARVIKKEIDEN HYGIEENINEN LAATU 2022-2023

Näytteitä otetaan helsinkiläisistä jäätelökioskeista sekä kahviloista ja ravintoloista, jotka itse valmistavat jäätelöä. Näytteeksi otetaan kioskeista
irtojäätelöä tai pehmistä sekä jäätelökauhan säilytysvettä, ravintoloista ja kahviloista itse valmistettua jäätelöä sekämahdollisuuksien ukaan
kauhavettä. Kustakin näytteenottokohteesta otetaan yksi jäätelönäyte ja näyte jäätelökauhan säilytysvedestä. Näytteeksi otetaan
pääsääntöisesti vaniljajäätelöä. Näytteistä tutkitaan aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku ja enterobakteerit. Analyysit ovat toimijoille
maksullisia.

Näytteitä otetaan helsinkiläisistä pikaruokaketjujen ravintoloista. Elintarvikenäytteitä otetaan yhdestä kahteen/näytteenottokohde ja lisäksi
kolme pintapuhtausnäytettä. Näytteeksi otetaan pilkottuja kasviksia tai muita koostamisessa käytettäviä raaka-aineita. Lisäksi otetaan  10
jauhelihapihviä eri valmistajilta. Näytteet otetaan vetolaatikosta, kylmähauteista tai muuten tuotteiden koostamisessa käytössä olevista raaka-
aineista. Kasviksista tutkitaan alustava aistinvarainen arviointi, Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, hiivat ja
homeet ja Listeria monocytogenes. Jauhelihapihveistä tutkitaan lisäksi alustava aistinvarainen arviointi, aerobisten mikrobien kokonaisluku,
enterobakteerit ja STEC. Lisäksi otetaan pintapuhtausnäytteet työtasoilta, laitteista tai työvälineistä. Analyysit ovat toimijoille maksullisia Listeria
monocytogenes- ja STEC-analyysiä lukuun ottamatta.

3. JÄÄTELÖN HYGIEENINEN LAATU

2. SUSHIN HYGIEENINEN LAATU

Näytteitä otetaan sushiravintoloista ja myymälöistä, jotka valmistavat itse susheja. Näytteet otetaan palvelumyynnistä, itsepalvelumyynistä tai
sushibuffeteista. Näytteeksi otetaan sekä kalaa sisältäviä että kasviperäisistä raaka-aineista valmistettuja susheja. Näytteitä otetaan kerralla 2
sushia/ravintola tai myymälä. Yksi näyte on vähintään 100 g yhtä sushilaatua. Näytteistä tehdään alustava aistinvarainen arviointi ja tutkitaan
pH, aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku, Staphylococcus aureus ja Bacillus cereus -ryhmän bakteerit. Kalaa sisältävistä näytteistä tutkitaan
myös Listeria monocytogenes. Näytteenotto ostetaan MetropoliLab Oy:ltä. Analyysit ovat toimijalle maksullisia Listeria monocytogenes -
tutkimusta lukuun ottamatta. Elintarviketurvallisuusyksikkö maksaa näytteenottomaksun.

4. PIZZATÄYTTEIDEN HYGIEENINEN LAATU

Näytteitä otetaan helsinkiläisistä pizzerioista pizzatäytteiden säilytykseen käytettävistä vetolaatikoista. Kustakin kohteesta otetaan  kaksi
näytettä. Näyte on lihaa, kalaa tai äyriäistä. Toinen näyte on aina kinkku- tai pizzasuikale, jos sellaista on saatavilla. Näytteistä tutkitaan
alustava aistinvarainen arviointi, kokonaisnaispesäkemäärä, enterobakteerit, S. aureus ja Listeria monocytogenes. Lisäksi varaudutaan
tutkimaan yksittäisistä näytteistä lihalajimääritys.  Analyysit ovat toimijoille maksullisia lihalajimääritystä lukuun ottamatta.

Pääkaupunkiseudun yhteinen projekti

Pääkaupunkiseudun yhteinen projekti



Projektin aikataulu Näytteenottopaikat Näytemäärä
Näytteenotto :

Tammi-joulukuu

Sisämarkkinatuontia harjoittavat
elintarvikelaitokset tai -huoneistot, 20
kohdetta 20

20

Näytteenottoaikataulu Näytteenottopaikat Näytemäärä
Tammi-joulukuu Leipomot, eineskeittiöt, tuotanto- 25

laitokset ja lihamyymälät
Myymälät, ulkomyynti ja tapahtumat 20
Laitokset 220

265
Omavalvonnan valvontanäytteitä otetaan riskiperusteisesti tuotteista, joiden ominaisuuksiin toimijat voivat itse vaikuttaa. Aikaisemmat
näytetulokset, kohteen asiakasvalitukset, ruokamyrkytysepäilyt ym. valvontahistoria ja omavalvonnan toimivuus otetaan huomioon
näytteenoton suuntaamisessa. Myymälöiden valvontanäytteet kohdistetaan helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviin myymälöihin ja
palvelumyyntikohteisiin sekä myymälöihin, jotka itse pakkaavat elintarvikkeita. Tähän sisältyvät myös ulkomyynnin ja tapahtumien vesi- ja
elintarvikenäytteet. Näytteistä tehtävät tutkimukset ovat pääsäätöisesti toimijoille maksullisia. Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien
laitosten ja muiden tuotantolaitosten kohdekohtainen tuotantomäärän ja toiminnan riskiperusteisuuden huomioiva näytteenottosuunnitelma
laaditaan erikseen vuosittain.

MUU NÄYTTEENOTTO

SISÄMARKKINATUONNIN NÄYTTEENOTTO

Näytteenotto kohdistetaan elintarvikehuoneistoihin, jotka maahantuovat eläimistä saatavia elintarvikkeita toisista EU-maista.
Näytteenottokohteesta otetaan yksi tai kaksi näytettä lihan tuontimäärästä riippuen. Yksi näyte koostuu 2-5 osanäytteestä. Näytteeksi otetaan
salmonella-eritystakuiden alaista raakaa lihaa. Näytteistä tutkitaan salmonella-bakteerien esiintyvyys. Analyysit ovat toimijoille maksuttomia.


