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Läsnäolijat
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Toimipaikan edustaja

Vladimir Vanhanen
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Toimija
Kohde

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. OMAVALVONTASUUNNITELMA
1.1. Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Elintarvikehuoneistolla on omavalvontasuunnitelma.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
1.2. Omavalvontasuunnitelman riittävyys
Toiminnan arviointi
B = Hyvä
Oivahuomio

Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä epäkohtia.

Havainnot ja toimenpiteet
Omavalvontasuunnitelman kattavuudessa ja tarkennuksissa pieniä puutteita. Esitetyn omavalvontasuunnitelman
on suositeltavaa täydentää seuraavin tiedoin:
•merkintä omavalvontasuunnitelman laatimispäivästä;
•pakkausmerkinnät: tieto siitä, miten varmistetaan välitettävän tuotteen pakkausmerkinnät, että ne on tehty oikein
ja että ne ovat Suomessa myytäessä suomen- ja ruotsinkieliset. Linkki asetukseen EU N:o 1169/2011 ja
Ruokaviraston Elintarviketieto-oppaaseen, ohje 17068/2.

•tuotteiden takaisinveto: linkki Ruokaviraston takaisinvetoilmoitukseen ja Ruokaviraston takaisinveto-ohjeeseen.
•asiakaspalautteet ja toiminta poikkeamatapauksissa: Espoon seudun ympäristöterveyden yhteistiedolla:
asiakaspalvelu 9.00 - 11.00 puh. 8162 3900 ja muuna aikana keskuksen kautta puh. 09 81621. Ohjeella ettei
epäilyksen alaisia tuotteita saa hävittää ennen terveystarkastajan lupaa.

•kuvaus välitettävien tuotteiden jäljitettävyyden varmistamisesta, miten hoidetaan tuotteiden kirjanpito.
Kirjanpidolla tässä tarkoitetaan sitä, että pystytään seuraamaan tuotteiden kulkua askel taakse ja askel eteen
(tiedot siitä, mistä erät ovat tulleet ja mihin ne on toimitettu edelleen).
•tiedot elintarvikkeiden kuljetuksesta ja kuljetuskalustosta ja siitä, miten omavalvontavastuu on kuljetusten osalta
eri toimijoiden välillä jaettu.
•henkilökunnan kolulutus ja perehdytys omavalvontaan.
•OIVA-raportin esilläpito: kuvaus koskien elintarvikevalvonnan tarkastuksesta kertovan Oiva-raportin
julkistamista. Lisätietoa: https://www.oivahymy.fi/yrityksille/oiva-raportin-esillapito/.
•tieto asiakirjojen säilytyksestä. Todistus elintarvikealan toimijalle elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen
käsittelystä ja omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvät asiakirjat on pyydettäessä oltava valvontaviranomaisen
saatavilla. Omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä vähintään vuosi sitä koskevien elintarvikkeiden myyntiajan
päätyttyä.
•yrityksen toimintaan liittyvät elintarvikesäädökset.
Valvontatoimenpiteet
Ohjaus ja neuvonta
2. TILOJEN JA VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS, RIITTÄVYYS JA KUNNOSSAPITO
2.1. Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
2.2. Tilojen kunto
Toiminnan arviointi

A = Oivallinen

Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
2.3. Työvälineet, kalusteet ja laitteet
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS
3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Tilat ovat siistit, puhtaat ja järjestyksessä.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
3.3. Siivousvälineiden säilytykseen ja huoltoon käytettävien tilojen sekä siivousvälineiden puhtaus
Toiminnan arviointi
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia

A = Oivallinen
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13. ELINTARVIKKEISTA ANNETTAVAT TIEDOT
13.1. Yleiset pakkausmerkinnät
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Yleisiä pakkausmerkintöjä tarkastettiin seuraavan tuotteen osalta: kikhernekeksi plus tomaatti.

Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
13.2. Ravintoarvomerkintä
Toiminnan arviointi

A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
Tarkastetun tuotteen (kikhernekeksi plus tomaatti) ravintoarvoilmoitus oli tehty vaatimusten mukaisesti.
Merkinnän oikeellisuutta ei varmistettu eikä toimijalta pyydetty selvitystä siitä, kuinka se varmistaa merkinnän
oikeellisuuden.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
16. JÄLJITETTÄVYYS JA TAKAISINVEDOT
16.1. Elintarvikkeiden jäljitettävyys
Toiminnan arviointi
A = Oivallinen
Havainnot ja toimenpiteet
Toimija pystyy osoittamaan, mistä ja milloin elintarvike on tullut sekä mihin ja milloin elintarvike on toimitettu.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia
16.6. Takaisinvedot
Toiminnan arviointi

A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
Yrityksen toiminnan aikana ei ole ollut takaisinvetotoimenpiteitä. Haastateltiin toimijaa mahdollisista
toimintatavoista/menettelyistä elintarvikkeiden takaisinvetotilanteessa. Ei ole huomautettavaa.
Valvontatoimenpiteet
Ei seuraamuksia

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston toiminta on määritelty vuoden 2019
valvontasuunnitelmassa riskiluokkaan 1 eli suunnitelmallisia tarkastuksia
tehdään joka kolmas vuosi.

Sovelletut säännökset

Elintarvikelaki 23/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 178/2002/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta 1367/2011
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011
elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

Maksu

203,00 €

Maksuperusteet

Tuntihinta, Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma
2015 - 2019 ja maksutaksa (Espoon kaupunginhallitus 16.4.2018 § 141).
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 58 euroa. Tarkastusmaksuun sisältyy
tarkastukseen valmistautuminen, tarkastuksen tekeminen ja
tarkastuskertomuksen laadinta sekä käyntimaksu 29 euroa. Tarkastuksesta
lähetetään erillinen lasku.

Tarkastaja

TERVEYSTARKASTAJA
Vladimir Vanhanen
050 5482729
vladimir.vanhanen@espoo.fi

Jakelu

Toiminnanharjoittaja
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Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn
1006364
Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Salonen Trading Oy
Teollisuustie 7, 02880 VEIKKOLA
Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 04.09.2019
Omavalvontasuunnitelma /
Planen för egenkontroll

04.09.2019

Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll
Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel
Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna
Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet
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Korjattavaa /
Bör korrigeras
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Huomiot • Observation
Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä epäkohtia.
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