
Omavalvontasuunnitelma –esimerkkikysymyksiä

Tämä ohje auttaa esimerkkikysymysten avulla yrityksen omavalvontasuunnitelman
tekemisessä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kääntyä oman kunnan
elintarvikevalvontaviranomaisen puoleen tai alueesi aitoja makuja -jäseneen.

Omavalvontasuunnitelma on kuvaus yrityksen toimintaan liittyvistä
elintarviketurvallisuusriskeistä sekä menetelmistä näiden riskien hallitsemiseksi. Lisäksi
omavalvontasuunnitelma sisältää usein käytännön työohjeita esim. puhtaanapidolle,
henkilökunnan perehdyttämiselle.

1) yrityksen toiminta ja tuotteet
o Mikä on yrityksen toimiala? Mitä tuotteita yritys myy ja/tai valmistaa? Kuinka

laajaa yrityksen toiminta on (maantieteellinen alue ja tuotanto-/
myyntimäärät)?

2) raaka-aineiden vastaanotto ja hankinta
o Miten raaka-aineiden ja muiden tuotteiden vastaanottotarkastus suoritetaan?

mm. elintarvikkeiden aistinvarainen laatu (ulkonäkö, pakkausten eheys ja
puhtaus), pakkausmerkinnät mm. päiväykset sekä helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden lämpötilat. Mikä yritys on tuotteita toimittanut ja milloin?
Kuka yrityksessä on vastaanottanut tuotteet?

o Miten toimitaan poikkeustilanteissa? Vastaanottotarkastuksista tulee pitää
kirjaa.

3) puhtaanapito ja jätehuolto
o Omavalvontasuunnitelmassa tuodaan esille, mitä siivotaan (lattiat, kylmiöt,

työpöydät jne.), kuinka usein, millä välineillä ja pesuaineilla?
o Miten jätteitä lajitellaan (paperi, metalli, lasi, biojäte)? Kuinka usein

jäteastiat tyhjennetään ja kuka tyhjentää? Missä jäteastiat säilytetään? Miten
eläinperäiset sivutuotteet käsitellään?

4) tilojen ja laitteiden kunnossapito
o Miten huolehditaan siitä, että tilat ja laitteet pysyvät kunnossa?

5) haittaeläintorjunta
o Miten estetään haittaeläinten pääsy myymälään, tuotantotilaan, varastoon?

(esim. jyrsijät, kärpäset) Kuinka usein pyydykset tarkastetaan, tyhjennetään ja
huolletaan? Havainnoista ja tehdyistä toimenpiteistä on hyvä pitää kirjaa.

6) henkilökunnan opastus ja hygienia
o Miten työntekijät opastetaan noudattamaan hyvää elintarvikehygieniaa

omavalvontasuunnitelman mukaisesti? Kuka on vastuussa ja miten
perehdyttäminen käytännössä järjestetään?

o Toimipaikan ohjeet käytettävistä työvaatteista ja niiden puhtaana pidosta,
korujen käytöstä sekä käsienpesusta



7) jäljitettävyys ja takaisinvedot (elintarvike-erien erillään pito)
o Miten tuote-erät pidetään erillään toisistaan (merkitseminen, sijoittelu

varastossa)? Miten tuote-erät merkitään esim. valmistus-/pakkauspäivä?
o Miten toimitaan tuotteen takaisinvetotilanteessa? Sivuilta löytyvät myös

Eviran takaisinvetolomake ja täyttöohje.

8) lämpötilanhallinta, helposti pilaantuvien kylmänä ja kuumana säilytettävien
elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset ja sallitut poikkeamat

o Miten varmistutaan siitä, että kylmät tuotteet pysyvät riittävän kylmänä ja
kuumat kuumana (lämpötilojen mittaaminen)?

o Miten lämpötilanhallinnan seurantaa ja kirjanpitoa voidaan tehdä? Eviran
malliesimerkkejä löytyy täältä.

9) henkilökunnan terveydentila (helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita
käsittelevät henkilöt)

o Työntekijät eivät saa osallistua sairaina töihin.
o Uusilla työntekijöillä tulee olla terveydenhoitoalan henkilökunnan antama

selvitys soveltuvuudesta työhön, johon tarvittaessa sisältyy salmonellatesti.
Lyhyissä työsuhteissa (esim. kesätyöntekijät) tulee vaatia ainakin
salmonellatodistus. Salmonellatodistus tulee lisäksi hankkia yli 4 vuorokautta
Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvien matkojen jälkeen.

10)  henkilökunnan hygieniaosaaminen
o Hygieniaosaamistodistus ”passi” vaaditaan kaikilta, jotka käsittelevät

pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
o Toimijan tulee pitää kirjaa työntekijöidensä hygieniaosaamisesta.

11)  tuotteiden mikrobiologinen ja kemiallinen turvallisuus
o Mitä näytteitä tulee ottaa ja kuinka usein? (mikrobikriteeriasetuksen

soveltamisohje)

12)  pakkausmerkinnät ja allergeenit
o Sisältävätkö tuotteeni allergisoivia ainesosia?
o Minkälaiset pakkausmerkinnät tuotteissani tulee olla?

13)  vierasesineet
o Miten estetään vierasesineiden pääsy tuotteisiin?

14)  talousveden laadun hallinta
o Miten talousveden laatua tarkkaillaan (aistinvarainen arviointi ja

mikrobiologiset tutkimukset)? Käytätkö vesilaitoksen vai oman kaivon vettä?


