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1. Johdanto
Oulun seudun ympäristövirastossa tehtiin syksyllä 2005 elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelmien sekä tupakan myynnin omavalvontasuunnitelmien tarkastus
sekä kartoitettiin hygieniakoulutustilannetta. Tässä projektissa tarkastettiin ne
kioskit Oulun kaupungin alueella, joiden omavalvonnassa oli ollut puutteita v. 2004
tehdyssä vastaavassa projektissa. Kaikkiaan tarkastettiin 39 elintarvikekioskia. Vs.
terveystarkastaja Maija-Liisa Peura-Moilanen suoritti omavalvontasuunnitelmien
tarkastukset. Loppuraportin laativat Maija-Liisa Peura-Moilanen ja terveystarkastaja Maarit Ukkola.

2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma
Terveydensuojelu- ja elintarvikelainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajan on
tunnettava yrityksensä elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät hygieeniset vaarat ja
huolehtia vaaratekijöiden hallinnasta. Riskikohtia voivat olla tilanteet, joissa elintarvike on esim. alttiina mikrobiologiselle saastumiselle, pilaantumiselle tai likaantumiselle, tuotetta käsitellään joko liian kuumassa tai kylmässä sekä tilanteet,
joissa tuotteista annettavat tiedot ovat virheellisiä. Elinkeinonharjoittajan on tunnistettava ja luetteloitava nämä kriittiset kohdat elintarvikkeiden valmistuksessa ja
käsittelyssä sekä ryhdyttävä valvomaan näitä kohtia säännöllisesti. Toimintaan on
laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma.
2.1. Omavalvontasuunnitelman sisältö
Omavalvontasuunnitelman laajuus riippuu yrityksen toiminnasta. Teollisesti pakattuja elintarvikkeita myyvät elintarvikekioskit ovat yleensä toiminnaltaan pieniä ja
kapea-alaisia, jolloin myös riskit ovat usein vähäisiä ja helposti hallittavia. Tällöin
omavalvontasuunnitelma voi olla melko lyhyt ja suppea. Suunnitelmassa on käsiteltävä ainakin seuraavat alueet: vastaanottotarkastukset, lämpötilojen seuranta,
siivoussuunnitelma ja henkilökunnan hygienia. Omavalvonnasta tulee tehdä tietyiltä osin kirjauksia. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä kioskeilla tulee omavalvontasuunnitelman olla kattavampi sisältäen mm. helposti pilaantuvien tuotteiden säilytys ja käsittelyvaiheet ja lämpötilarajat.
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Kirjallisessa omavalvontasuunnitelmassa on oltava kuvaus yrityksen toiminnasta. Siitä on käytävä ilmi yrityksen yhteystiedot sekä omavalvonnan ja sen osaalueiden vastuuhenkilöt.
Elintarvikkeiden hankinta, kuljetus ja vastaanotto: Omavalvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuinka elintarvikkeet hankitaan. Vastaanottotarkastuksissa
tuotteista täytyy tarkastaa aistinvarainen laatu, päiväys- ja pakkausmerkinnät sekä
pakkausten kunto. Kuljetuksissa ja vastaanotossa elinkeinonharjoittajan tulee
huomioida etenkin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilat. Mikrobiologisesti helposti pilaantuvien tuotteiden välistä mitataan pintalämpötila ja tulos kirjataan vähintään kerran viikossa ja aina poikkeamia todettaessa.
Kylmä- ja pakastevarastot: Kylmälaitteissa tulee olla lämpömittarit, joista elinkeinonharjoittaja seuraa kylmä- ja pakastelaitteiden lämpötilaa päivittäin. Lämpötiloja
tulee myös kirjata säännöllisin väliajoin vähintään kerran viikossa.
Puhtaanapito ja jätehuolto: Kioskeilla tulee olla siivoussuunnitelma, jossa on
päivittäin, viikoittain ja harvemmin siivottavat kohteet ja niissä käytettävät pesuaineet ja menetelmät.
Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla myös selvitys jätehuollosta sekä tuhoeläintorjunnasta (esim. jyrsijät ja linnut).
Henkilökohtainen hygienia: Elintarvikekioskissa työskentelevän on noudatettava
hyvää henkilökohtaista hygieniaa ja hänen on käytettävä puhtaita työhön soveltuvia työvaatteita. Lyhytaikaiset työntekijät tulee perehdyttää hygieenisiin työtapoihin.
Sosiaali- ja terveysministeriön 23.11.2001 antaman asetuksen mukaan vaaditaan
elintarviketyöntekijöiltä elintarvikehygieenistä osaamista ja osaamisen testaamista,
ns. hygieniaosaamistodistus. Hygieniaosaamistodistus koskee kaikkia elintarviketyöntekijöitä, jotka käsittelevät pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Elintarvikekioskien kohdalla hygieniaosaamisen testausta vaaditaan, jos
kioskilla on esim. irtojäätelöä, paistopiste (karjalanpiirakat, lihapiirakat) tai jos kios-
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kin yhteydessä valmistetaan kypsennystä vaativia ruokia (esim. grilli). Hygieniaosaamistodistusta ei välttämättä vaadita, jos kioskilla on ainoastaan pakattuja elintarvikkeita. Kesätyöntekijöiltä ja muilta tilapäisiltä tai osa-aikaisilta työntekijöiltä vaaditaan hygieniaosaamisen todistaminen 3 kuukauden työskentelyn jälkeen.
Työnantajan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa
työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Hygieniaosaamistodistuksen suorittaneiden työntekijöiden todistusten kopiot tulee liittää omavalvontasuunnitelman yhteyteen.

3. Tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma
Tupakkatuotteiden omavalvontavelvollisuutta koskevat säännökset tulivat voimaan 1.3.2000. Tupakkalain mukaan tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myyvän elinkeinonharjoittajan tulee laatia ja toteuttaa omavalvontasuunnitelma, jolla
estetään tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myynti alle 18-vuotiaille. Tupakkalain ja myyntikieltojen tavoitteena on estää alaikäisiä saamasta tupakkatuotteita
ja näin ehkäistä nuorten tupakoinnin aloittamista. Tupakan myynnin omavalvonnan
tarkoituksena on varmistaa tupakan myyntikieltojen noudattaminen. Sosiaali- ja
terveysministeriön omavalvontasuunnitelmamääräyksen mukaan omavalvonta
edellyttää valvonnan kirjaamista, seurantaa ja arviointia.
Tupakan myynnin omavalvontasuunnitelman pohjana voidaan käyttää STTV:n
tupakan myynnin omavalvontaopasta ja suunnitelman mallia tai laatia oma suunnitelma, joka kuitenkin sisältää tupakkalaissa ja STM:n määräyksessä olevat kohdat.
Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla yrityksen yhteystiedot sekä nimetty valvonnan vastuuhenkilö. Hänen täytyy huolehtia siitä, että kaikki työntekijät perehtyvät ja noudattavat omavalvontasuunnitelmaa.
Kioskeissa on oltava esillä tupakan myyntikieltokyltit alle 18-vuotiaille. Vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, että kyltit ovat esillä.
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Tupakkaa tai tupakointivälineitä ostavan nuoren henkilön ikä on varmistettava, jos
myyjä epäilee häntä alaikäiseksi. Ikä voidaan varmistaa vain kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Jos ostajalla ei ole esittää henkilöllisyystodistusta, ei hänelle
saa myydä tupakkaa tai tupakointivälineitä. Iän tarkistukset ja tarkistusten tulokset
tulee kirjata.
Omavalvontasuunnitelmassa on oltava ohjeet siitä, kuinka ongelmatilanteissa menetellään. Tällaisiksi katsotaan mm. tilanteita, joissa nuorella on väärennetty henkilöllisyystodistus ja tilannetta, jossa asiakas käyttäytyy uhkaavasti.

4. Omavalvontasuunnitelmien tarkastusprojekti
Tarkastuksissa käytiin läpi omavalvontasuunnitelma. Myös omavalvontasuunnitelman mukaiset kirjanpidot pyydettiin nähtäville.
Tupakkatuotteiden myynnin omavalvontasuunnitelmien tarkastusten osalta kioskeille jaettiin STTV:n omavalvonnan opas, josta sai pohjan omavalvontasuunnitelmalle, jos sitä ei vielä oltu laadittu.
Tarkastusten jälkeen kohteisiin lähetettiin tarkastuskertomukset, joissa annettiin
ohjeet omavalvonnassa ilmenneiden puutteiden korjaamiseen.
4.1. Omavalvontasuunnitelmien tarkastustulokset
Lopputarkastelussa kioskit jaettiin kahteen osaan:
1)

Kioskit, joissa on teollisesti pakattuja helposti pilaantuvia elintarvikkeita tai
joiden paistopisteessä paistetaan vain pullaa. Näitä kioskeja oli 25.

2)

Elintarvikekioskit, joissa on myös pakkaamattomia helposti pilaantuvia tuotteita (grilli- ja paistotuotteet, irtojäätelö ym.). Näitä kioskeja oli 14, joista grillejä 12.

Kioskit, joissa on pakattuja ym. elintarvikkeita
25 kioskista 17 (68 %) oli omavalvontasuunnitelma.
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Kaikissa kioskeissa (100 %) tehtiin elintarvikkeille vastaanottotarkastukset tai tarkastettiin ne itse tukusta haettaessa, mutta lämpötiloja ei mitattu.
Kylmälaitteiden lämpötiloja oli kirjannut 20 kioskia (80 %).
Siivoussuunnitelma oli laadittu 15 kioskissa (60 %).
Jos kioskissa oli vain pakattuja elintarvikkeita, hygieniaosaamistodistukset eivät
ole välttämättömät.
Kioskit, joissa on myös pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita
Kaikki 14 kioskia (100 %) olivat laatineet omavalvontasuunnitelman.
Kaikissa (100 %) kioskeissa tehtiin elintarvikkeille vastaanottotarkastukset tai tarkastettiin ne itse tukusta haettaessa. Vain neljässä kioskissa oli vastaanotetusta
tavarasta mitattu ja kirjattu lämpötiloja (29 %).
Kylmälaitteiden lämpötiloja oli kirjannut 13 kioskia (93 %).
Siivoussuunnitelma oli laadittu kaikissa (100 %) kioskeissa.
Kaikki kioskit olivat huolehtineet henkilökuntansa hygieniaosaamiskoulutuksesta.
Mutta omavalvontasuunnitelman yhteydestä todistusten kopiot löytyivät vain neljästä (29 %) kioskista.
4.2. Tupakan myynnin omavalvontasuunnitelmien tarkastus
Tarkastetuista kioskeista 38 kioskia myivät tupakkaa tai tupakkatuotteita. Tupakkaa myyvistä elintarvikekioskeista 27 (71 %) oli laatinut tupakan myynnin omavalvontasuunnitelman. Kirjauksia ostajan iän tarkistuksista oli tehnyt 29 (76 %). Saman verran oli kirjattu tarkistusten tuloksia. Tupakan myynnin kiellon alle 18-vuotiaille osoittavat kyltit löytyivät 34 (89 %) toimipisteestä. Henkilökunnan koulutuksia/perehdytyksiä oli kirjannut 18 (47 %) kioskia.

5. Yhteenveto
Omavalvontasuunnitelmien tarkastusprojekti osoitti, että n.80 % tarkastetuista
kioskeista oli laatinut omavalvontasuunnitelman. Yleisin puute omavalvontasuunnitelman sisältöön oli kirjallisen siivoussuunnitelman puuttuminen. Kaikilla pakkaamattomia elintarvikkeita myyvillä kioskeilla ko. suunnitelma oli laadittu.
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Lämpötilamittaukset tehtiin kylmä- ja pakastekalusteista melko hyvin, mutta tavaran vastaanotossa lämpötilamittaukset ovat vielä harvinaisia.
Suullisesti kerrottiin kaikkien pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeita
myyvien kioskin henkilökunnan suorittaneen hygieniaosaamistodistuksen, Kuitenkin kopiot todistuksista oli omavalvontakansioissa vain neljällä kioskilla 14: kioskista. Kioskin omavalvontakansiossa tulee olla ko. todistuksista kopiot.
Tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma oli 71 %:lla tupakkaa myyvistä elintarvikekioskeista ja 76 % niistä oli kirjannut henkilöllisyystodistusten tarkastamisia.
Myös tupakan myynnin omavalvontasuunnitelman edellyttämä kirjanpito saattaa
unohtua. Kaikille tuntui olevan selvää, että tupakkaa ei saa myydä alaikäisille ja
tarvittaessa tulee tarkastaa henkilöllisyystodistus.

Oulun seudun ympäristöviraston raportteja:
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005
5/2005
6/2005
7/2005
8/2005
9/2005
1/2006
2/2006
3/2006

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004.
Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004.
Siipikarjan lihaprojekti 2004.
Ympäristöasioiden hoito graafisella alalla Oulun seudulla 2005. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito sähkö- ja elektroniikka-alalla Oulun seudulla 2005. Selvitys.
Hyvä ympäristö yhteistyöllä. Oulun seudun ympäristöviraston strategia ja visio
vuoteen 2015.
Kasvisten patogeenit 2004-2005.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2005.
Puhdas keittiö –projekti 2004-2005.
Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2005
Ruoankuljetusprojekti 2005.
Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta.

