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Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1 Omavalvontasuunnitelma
1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus

A

1.2 Omavalvontasuunnitelman riittävyys

A

2 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito
2.1 Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan

A

2.2 Tilojen kunto

A

2.3 Työvälineet, kalusteet ja laitteet

A

3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

A

3.2 Työvälineiden ja laitteiden puhtaus

A
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3.3 Siivousvälineiden säilytykseen ja huoltoon
B Huomautus, Ohjaus ja neuvonta
käytettävien tilojen sekä siivousvälineiden puhtaus
Siivousvälineiden säilytys ja huoltotilojen järjestyksessä oli pieniä puutteita.
Siivouskomerossa oli useita kenkiä.
Kengät on säilytettävä pukeutumistilassa.
3.5 Haitta- ja muut eläimet

A

3.6 Jätehuolto

A

4 Henkilökunnan toiminta ja koulutus
4.1 Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys

A

4.2 Käsihygienia

A

4.3 Työvaatteet

A

4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta

A

4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus

A

4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen

A

5 Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia
5.1 Elintarvikkeiden valmistuksen riskihallinta

A

Tarkastettu jäädyttäminen.
5.5 Pakkaaminen

A

6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
6.1 Elintarvikkeiden säilytys

A

6.2 Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

A

Kylmävitriinin alakylmäkaapissa ei ollut kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita.
7 Myynti ja tarjoilu
7.1 Tuoteryhmien erilläänpito ja hygienia myynnissä ja
tarjoilussa

A

7.3 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta
B Huomautus, Ohjaus ja neuvonta
tarjoilussa
Elintarvikkeiden tarjollapidon omavalvonnassa oli pieniä puutteita.
Kylmävitriinin ylähyllyn tarjollapitolämpötilojen lämpötilakirjauksia ei ole tehty aivan suunnitelman mukaisella tiheydellä ja
poikkeamien korjaavia toimenpiteitä ei ole aina kirjattu. Tarkastushetkellä lämpötilat olivat lainsäädännön mukaiset.
Lämpötilakirjaukset on tehtävä suunnitelman mukaisella tiheydellä, ja poikkeamien korjaavat toimenpiteet on kirjattava.
Omavalvontasuunnitelmassa on syytä olla selkeä ohjeistus lämpötilapoikkeamien korjaaviin toimenpiteisiin.
10 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
10.1 Erillään pito ja ristikontaminaatio

A

13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
13.1 Yleiset pakkausmerkinnät

B

Huomautus, Ohjaus ja neuvonta
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Elintarvikkeista ilmoitettavista tiedoissa oli pieniä puutteita.
Allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista annetaan tiedot suullisesti asiakkaalle. Kuitenkin kyltti tai esite
puuttui pakkaamattomien elintarvikkeiden läheisyydestä, jossa kerrotaan, ettö ko. tiedot on saatavissa henkilökunnalta.
Asiasta oli neuvottu jo edellisellä tarkastuksella. Tarkastettu pistokoneena "täytetty sämpylä".
Pakkaamattomien elintarvikkeiden läheisyydessä on oltava kyltti tai esite, jossa ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavilla
pyydettäessä henkilökunnalta.
15 Elintarvikkeiden toimitukset
15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen

A

15.3 Elintarvikkeiden noutojen ja toimitusten
olosuhteet

A

15.4 Lämpötilan hallinta kuljetuksissa

A

16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys

A

16.6 Takaisinvedot

A

18 Oiva-raportin esilläpito
18.1 Oiva-raportin esilläpito
B Ohjaus ja neuvonta
Oiva-raportin esilläpidossa oli pieniä puutteita.
Oiva-raportti oli esillä sisäänkäynnin yhteydessä, mutta Oiva-raporttia ei ole julkaistu yrityksen internertsivuilla.
Oiva-raportti on julkaistava myös kotisivuilla.
Lisätietoja löytyy osoitteessa: https://www.oivahymy.fi/yrityksille/oiva-raportin-esillapito/internetsivustolle/
Oiva-raportit tulee linkittää nähtäväksi yritysten omille verkkosivuille. Linkki tehdään näkyvälle ja helposti havaittavalle
paikalle etusivulle. Linkin tulee johtaa www.oivahymy.fi/hae yrityksiä -sivulle (Eviran määräys 2/2016), jolla yritystä koskevat
Oiva-raportit julkistetaan. Vaihtoehtoisesti oivahymy.fi -sivuston/hae yrityksiä -palvelusta voi ladata ja tallentaa yrityksen
omat Oiva-raportit pdf-muodossa ja lisätä ne yrityksen verkkosivuille. Tällöin sivustolle on lisättävä enintään kolmesta
viimeisimmästä tarkastuksesta saadut Oiva-raportit, mikäli tarkastukset on tehty kolmen vuoden aikana. Yritykset voivat
käyttää linkityksessä niin sanottuna bannerina kuvapankista löytyvää Oiva-sinettilogoa. Toisin sanoen kuva voi toimia
linkkinä raportteihin ohjaten kuluttajan www.oivahymy.fi/hae yrityksiä-sivustolle. Kuva on ladattavissa yritysten käyttöön
vain linkitystarkoitukseen. Oivan logoa ei saa käyttää markkinointitarkoituksessa.
A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono
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Lisätietoja
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla on ohje 16025, Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta ja ohje 17068, Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille.
Toimija voi esittää huomautuksensa tämän tarkastuskertomuksen mahdollisista virheistä viikon kuluessa
tarkastuskertomuksen tiedoksi saannista.

Valvontamaksuun liittyen
Tarkastus on Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymän ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman mukainen tarkastus. Tarkastuksesta peritään valvontamaksu, joka määräytyy Kuopion
kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaan. Maksutaksan mukainen valvontamaksu perustuu
tarkastukseen käytettyyn aikaan ja keskimääräiseen matka-aikaan. Tarkastukseen sisältyy tarkastuksen
valmistelu, tarkastustapahtuma ja tarkastuskertomuksen laadinta.
Valvontamaksun valitusohje
Kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun
tyytymätön toimija voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä
tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai
maksuunpantu virheellisesti.
Perustevalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio. Perustevalitus on
tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai
maksuunpantu.
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki (23/2006)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) (852/2004)
elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1169/2011 elintarviketietojen
antamisesta kuluttajille
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
(834/2014)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 rehu- ja
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista
vaatimuksista
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13b §
Hallintolaki (434/2003)
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Tarkastusmaksu
130,00 €

Maksuperusteet
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Tarkastajan tiedot

Ympäristöterveystarkastaja
Tarja Toivainen
Puh. 044 718 2279
tarja.toivainen@kuopio.fi
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Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn
691136
Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Itä-suomen yliopiston ylioppilaskunnan kioski, Canthia-rakennus
Yliopistonranta 3, 1. krs., 70210 KUOPIO
Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 22.10.2018
Omavalvontasuunnitelma /
Planen för egenkontroll

22.10.2018

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

Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning

16.05.2016

Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien
Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST
Oivallinen /
Utmärkt

25

Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen

Hyvä / Bra

4

Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen

Korjattavaa /
Bör korrigeras
Huono / Dålig

Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel
Elintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedel
Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna
Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation
Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation
Siivousvälineiden säilytys ja huoltotilojen järjestyksessä oli pieniä puutteita.
v
Elintarvikkeiden tarjollapidon omavalvonnassa oli pieniä puutteita.
v
Elintarvikkeista ilmoitettavista tiedoissa oli pieniä puutteita.
v
Oiva-raportin esilläpidossa oli pieniä puutteita.

Valvontayksikkö • Övervakningsenhet

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue,
ympäristöterveydenhuolto

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
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