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1. Johdanto
1.1. Elintarvikelain tavoite
Elintarvikevalvonnan tavoitteena on toteuttaa elintarvikelaissa (23/2006, § 1) asetettuja päämääriä.
Elintarvikelain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä
elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys. Elintarvikelain
tarkoituksena on myös varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää
eikä johda kuluttajaa harhaan. Tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten
elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta sekä taloudellisilta tappioilta.
Elintarvikelain (23/2006) kokonaisuudistus on tätä suunnitelmaa tehtäessä menossa eduskunnan
käsittelyyn. Uuden elintarvikelain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2021. Uuden lain tuomat muutokset
elintarvikevalvontaan on merkitty suunnitelmaan HE.

1.2. Valvontasuunnitelman tavoite ja sisältö
Elintarvikevalvonnan järjestämiseksi kunnat tekevät elintarvikelain edellyttämän elintarvikevalvontasuunnitelman ohjelmakaudelle sekä vuosittaisen tarkastussuunnitelman (48 §). Suunnitelman tavoitteena
on kehittää kuntien elintarvikevalvonta riskinarviointiin perustuvaksi sekä parantaa valvonnan
suunnitelmallisuutta, laadukkuutta, yhdenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.
Elintarvikevalvontasuunnitelma on osa Inarin ja Utsjoen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa.
Suunnitelman hyväksyy kuntien ympäristöterveydenhuollosta vastaava toimielin, Inarin kunnan sosiaali- ja
terveyslautakunnan ympäristöjaosto.
Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan painopistealueet ja otetaan huomioon valtakunnalliseen
valvontaohjelmaan sisältyvät seurantaohjelmat ja hankkeet. Suunnitelmassa on varaus yllättäen
ilmenevien valvonta-asioiden hoitamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi terveysvaaratilanteiden tai
ruokamyrkytysten aiheuttamat toimenpiteet. Lisäksi on varauduttu sellaisten valvontatehtävien
hoitamiseen, joita ei voida ennalta suunnitella.
1.3. Elintarvikevalvontasuunnitelman säädösperusta
Säädökset, jotka koskevat kunnallisen elintarvikevalvontasuunnitelman laatimista on esitetty
ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa.
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1.4. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävät
Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen vastaa elintarvikelain mukaisesta valvonnasta, johon kuuluu
elintarvikehuoneistoilmoitusten käsittely, laitosten hyväksyminen, muiden ilmoitettavien toimintojen
ilmoituskäsittely (esim. tilapäinen elintarvikkeiden myynti), elintarvikehuoneistojen säännöllinen valvonta
ja näytteenotto, ruokamyrkytysten selvittäminen ja asiakasvalitusten tutkiminen sekä elintarvikealan
toimijoiden ja kuntalaisten neuvonta. Elintarvikehuoneistojen lisäksi myös alkutuotantopaikkoja tulee
valvoa. Maidontuotantotilojen säännöllisen valvonnan lisäksi tulee valvoa myös lihan-, munien,
kalastustuotteiden ja kasvien ja viljan alkutuotantoa. ruokaviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
kunnan valvontaviranomainen hoitaa myös ensisaapumispaikkojen valvonnan.
1.5. Inarin ja Utsjoen kuntien yhteistoiminta ympäristöterveydenhuollossa
Inarin ja Utsjoen kunnat ovat aloittaneet ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan 1.1.2008. Näiden
kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitaa Inarin kunnan ympäristöyksikkö, ja yhteinen
elintarvikevalvontaviranomainen on Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.
1.6. Henkilöstö ja yhteystiedot
Ympäristöyksikön vastuuhenkilönä toimii Inarin kunnan ympäristöyksikön johtaja. Elintarvikevalvontaa
tekevät kunnaneläinlääkärit, terveydensuojelutarkastaja ja ympäristöyksikön johtaja. Vuoden 2015 alusta
lähtien eläinperäisiä elintarvikkeita tuottavien laitosten valvonta on jaettu praktikkoeläinlääkäreiden
kesken.
Ympäristöyksikön kaikki toiminnat ovat Latutiellä Ivalossa:
Käyntiosoite:

Inarin kunta / ympäristöyksikkö
Latutie 1,
99800 IVALO

Postiosoite:

Inarin kunta
Ympäristöyksikkö
Piiskuntie 2
99800 IVALO

Muut yhteystiedot:
Eläinlääkärin päivystys
kunnaneläinlääkäri
kunnaneläinlääkäri
kunnaneläinlääkäri

0600 1 66 33
Eva Anunti
Venla Jyrkinen
Marja Nuorgam

ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo
terveydensuojelutarkastaja Paula Niskala

puh. 0400 291 822 (virkavapaalla, sij. Paula Nyberg)
puh. 0400 398 908
puh. 0400 346 812 (Utsjoki)
puh. 0400 662 510
puh. 040 124 4977

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@inari.fi
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1.7. Henkilöstövoimavarat
Inarin ympäristöyksikössä suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan laskennallinen henkilöstötarve on
esitetty yhteisessä valvontasuunnitelmassa. Tarve on laskettu aiempien vuosien tarkastusmäärien sekä
kokemukseen perustuvan riskinarvioinnin perusteella. Resurssitarpeessa on huomioitu pitkät välimatkat.
Valtakunnallinen OIVA -järjestelmä on selkeyttänyt tarkastuksia ja nopeuttanut raportointia.
Liha-alan laitosten valvonta on jaettu praktikkoeläinlääkäreiden kesken siten, että jokaisella on 2-3
kohdetta valvottavanaan.

1.8. Toiminnallinen priorisointi
Valvonnassa otetaan huomioon ohjeistukseen verrattuna puutteelliset voimavarat ja paikalliset olosuhteet.
Toimintaa suunnataan ensisijaisesti seuraaviin tehtäviin:
-

Korkeamman riskitason kohteiden suunnitelmallinen, laajempialainen valvonta
Yleisen hygieniatason ja työtapojen valvonta
Omavalvonnan toimivuuden valvonta
Kuntalaisten ja toimijoiden neuvonta
Mahdollisten epidemioiden selvittäminen
Kuntalaisten tekemien valitusten selvittäminen
Elintarvikehuoneistoja koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittely

2. Valvontakohteet
Vuoden 2019 alussa siirryttiin käyttämään Ruokaviraston hallinnoimaa VATI-tiedonkeruujärjestelmää. VATIjärjestelmä on selainpohjainen sovellus. VATI:in kirjataan myös kohteissa tehdyt suoritteet kuten
tarkastukset, näytteenotot ja neuvottelut sekä tehdyt valitukset. Aiemmin käytössä ollut Digian Tarkastajaohjelma irtisanottiin vuoden 2020 alusta. Ohjelma jäi selailukäyttöön arkistoksi.
Uudet valvontakohteet lisätään rekisteriin sitä mukaan, kun huoneistoa koskevat ilmoituskäsittelytoimenpiteet on tehty. Uudet valvontakohteet tulevat ympäristöterveydenhuollon tietoon pääosin
yrittäjien ottaessa yhteyttä joko puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti terveystarkastajan luona.
Tietoja uusista kohteista saadaan myös rakennusvalvontaviranomaisilta ja pelastuslaitokselta. Uusien
yrityksien perustamista tarkkaillaan myös aktiivisesti lehti-ilmoituksia seuraamalla.

Valvontakohteiden hyväksymis- ja ilmoitusmenettely
Alkutuotantopaikkojen ja elintarvikehuoneistojen ilmoitus- ja hyväksymismenettelystä on säädetty
elintarvikelain 13-15 ja 22 §:ssä ja valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa
(elintarvikelain muutos 352/2011).
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Elintarvikealan toimijan, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, on
haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi valvontaviranomaiselta ennen toiminnan
aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60
vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu
erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä. Laitoksen vaatimustenmukaisuuden selvittäminen
edellyttää tarkastuskäyntiä (yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, artikla 6.3). Laitoksen
hyväksymisestä tai ehdollisesta hyväksymisestä tehdään päätös. (elintarvikelaki 13 ja 15 §). Toiminnan
laitoksessa saa aloittaa, jos laitos täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset (elintarvikelain muutos
352/2011 13.5 §), ja laitos on hyväksytty.
2.1. Valvontakohteesta ilmoittaminen
Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta 14 §:ssä säädetylle
valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista
(ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön
sille asettamat vaatimukset (elintarvikelain muutos 352/2011 13.5 §).
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden
käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Tällaisia voivat olla
esimerkiksi maahantuontiyritykset tai ensisaapumistoimijat. Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle
todistus. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa
viivytyksettä valvontaviranomaiselle.
Kontaktimateriaalialan toimijan on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta
toimipaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle (elintarvikelain muutos 643/2010 21a §).
Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen
toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös annettujen tietojen oleellisista muutoksista,
toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta (elintarvikevalvonta-asetus).
Valvontaviranomaisen on ilmoitettava alkutuotannon toimijalle ilmoituksen vastaanotosta tai siitä, että on
saanut tiedon toiselta viranomaiselta.
Elintarvikelain muutos (352/2011) 13.6 §:ssä sekä 22.3 ja 22.4 §:ssä on lueteltu elintarvikealan ja
alkutuotannon toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle .
3. Valvontakohteiden riskiluokitus, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika
Elintarvikevalvontakohteiden tarkastukset vuodelle 2021 pohjautuvat:
• Ruokaviraston laatimaan valtakunnalliseen elintarvikevalvontaohjelmaan vuosille 2021-2024
• Ruokaviraston ohjeeseen (ohje 16044/1) elintarvikehuoneistojen riskiperusteisesta valvonnasta
• Ruokaviraston laatimaan ohjeeseen elintarvikehuoneiston riskiluokituksen
ja valvontatarpeen määrittämisestä (ohje 10503/4).
• Ruokaviraston ohjeeseen Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi (10507/1)
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Elintarvikehuoneistojen tarkastustiheydet vuodelle 2021 on määritetty kohdekohtaisesti edellä mainittujen
Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Niissä huomioidaan kohteen harjoittama toiminta, sen laajuus ja siihen
liittyvät riskit, valvontahistoria sekä ohjeellinen tarkastukseen käytettävä aika.
Tarkastuskertojen määriä voidaan riskitekijöiden arviointiin perustuen lisätä tai vähentää korkeintaan 50 %.
Perustelut riskiluokituksen muutokselle kirjataan kohteen tietoihin muistiin. Tarkastuskertoja voidaan
lisätä, kun havaitaan sellaisia riskitekijöitä, jotka eivät ole hallinnassa. Jos kuudella perättäisellä
tarkastuksella arvosana on oivallinen (A), voidaan tarkastuksia harventaa. Mikäli suunnitelmallisia
tarkastuksia on alle kaksi vuodessa, ei oivallinen tarkastushistoria vähennä tarkastusten määrää.
Toiminta voi myös olla erittäin vähäriskistä (riskiluokka 0). Tällaisiin toimijoihin ei ole tarpeen käyttää
valvontaresursseja. Esimerkkejä vähäriskisistä toimijoista Ruokaviraston ohjeessa 10503/4 (liite 1, taulukko
1). Tarkastusmääriä laadittaessa on huomioitu, onko toiminta ympärivuotista vai ei. Mikäli kohde on
toiminnassa vain osan vuotta, sesonkiluontoisesti, esim. kesä- ja tilausravintolat ja jäätelökioskit,
tarkastusten määrä suhteutetaan vuotuiseen toiminta-aikaan.
Tarkastukseen käytettävä keskimääräinen aika on Ruokaviraston määrittelemä ja ohjeellinen. Siihen
sisältyy tarkastuksen valmisteluun, itse tarkastukseen, tarkastuskertomuksen laadintaan, VATI sovellukseen kirjaamiseen, laskutukseen, arkistointiin, asiakirjojen täydentämiseen ja muuhun
valvontakirjanpitoon tarvittava keskimääräinen aika. Ohjeelliset tarkastusajat eri riskiluokille on esitetty
Ruokaviraston ohjeessa 10503/4. Tarkastettaviin asiakokonaisuuksiin perehtymistä ja matkoja ei
Ruokaviraston mukaan lasketa tarkastukseen käytetyksi ajaksi.
4. Valvontamenetelmät
Valvonta-asetuksessa (EU 2017/625) säädetään valvontatoiminnasta. Valvonta-asetuksen art 14
määrittelee valvontamenetelmät ja tekniikat, joita käytetään viralliseen valvontaan liittyvissä tehtävissä
tapauskohtaisesti. Näitä ovat mm. toimijan laadunhallintajärjestelmien arviointi, tilojen, laitteiden ja
kuljetusvälineiden, raaka-aineiden, jäljitettävyyden, merkintöjen, esillepanon, mainonnan ja
pakkausmateriaalien tarkastaminen, henkilöstön haastattelut sekä toimijan tekemien mittaustulosten
todentaminen viranomaisen omin mittauksin, näytteenotto ja toimijoiden auditointi. Valvontamenettelyt
jakautuvat ennakko- ja jälkivalvontamenettelyihin. Ennakkovalvonta tarkoittaa huoneiston hyväksymiseen
liittyviä toimenpiteitä. Jälkivalvonta on kohteen ja sen toiminnan suunnitelmallista ja säännöllistä valvontaa
(=uusintatarkastus).
Tarkastukset pyritään tekemään aina ennalta ilmoittamatta (valvonta-asetus art10), kun valvontakohteessa
on toimintaa, mutta tarkastus voidaan tarvittaessa toteuttaa myös muulloin, esim. aamulla ennen
toiminnan aloittamista. Kohteisiin, joissa ei ole päivittäistä toimintaa esim. tilausravintolat, joudutaan
tarkastukset sopimaan ennalta.
Tarkastus pyritään suorittamaan siten, että toimijan liiketoimintaa kohdistuva haitta olisi mahdollisimman
vähäistä (valvonta-asetus art 10). Yleensä tarkastus tehdään valvontakohteessa, mutta valvoja voi joissain
tapauksissa tarkastaa asiakirjoja myös virkapaikallaan, esim. vähittäiskauppojen omavalvontakirjauksia
PTY-järjestelmän kautta.
Tarkastukset pyritään tekemään virka-aikana, mutta suunnitelmassa varaudutaan myös satunnaiseen
viikonloppu- ja iltatyöhön sekä muuhun virka-ajan ulkopuoliseen työhön, mm. suuret yleisötapahtumat,
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markkinat ja ulkomyynti sekä ulkopaikkakuntalaisten liikkuvien elintarvikehuoneistojen tarkastaminen ja
kuljetusyritysten kaluston tarkastaminen.
Elintarvikelain muutos (1397/2019) on mahdollistanut 1.1.2020 alkaen tarkastukset myös valvontakohteessa, joka sijaitsee pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa. Tarkastus voidaan tehdä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/6259, 10 ja 14 artiklassa viralliselle valvonnalle
asetettujen vaatimusten toteuttamiseksi, jos tarkastuksen tekeminen on välttämätöntä tarkastuksen
kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi. Tällaisen tarkastuksen saa tehdä ainoastaan toimivaltainen
valvontaviranomainen.
Uutena valvontamenetelmänä elintarvikelakiin (1397/2019 16 a §) on kirjattu toimijan luotettavuuden
arviointi. Elintarvikealan tasapuolisen kilpailun ja harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi on säädetty,
että elintarvike- ja kontaktimateriaalitoimintaa koskevana vaatimuksena on toimijan luotettavuus.
Valvontaviranomaisella on oikeus saada tietoja toimijan julkisoikeudellisten velvoitteiden, kuten verojen ja
muiden lakisääteisten maksujen hoitamisesta. Viranomaisella on myös oikeus oma-aloitteisesti luovuttaa
tietoja harmaan talouden torjuntaan osallistuvilla eri tahoille. Laissa on määritelty, milloin toimijaa ei
pidetä luotettavana. Viranomaisella on tähän lainkohtaan pohjautuen annettu mahdollisuus keskeyttää tai
lopettaa ilmoitetun elintarvikehuoneiston tai alkutuotannon toiminta (§ 61 a). Viranomaisjärjestelmä
toimijan luotettavuuden arvioimiseksi ei ollut lain tullessa voimaan 1.6.2020 valmis, eikä ole valmis vielä
tätä suunnitelmaa valmisteltaessa. Luotettavuuden arviointeja ei vielä ole Inarissa tehty em. syistä johtuen.
4.1 Oiva-tarkastus
VATI-tietokanta ehdottaa tarkastuksia tulevalle vuodelle. Järjestelmän kautta tarkastuskokonaisuuden
hahmottaminen on koettu vielä hankalaksi, joten varsinaiset suunnitelmat tehdään vielä vanhalla totutulla
tavalla, joten kaikki valvontakohteet on listattu Excel-taulukkoon. Vuoden lopussa tehdään seuraavan
vuoden vuosisuunnitelma, josta ilmenee, mitkä kohteet on tarkastettava ja milloin.
Tarkastusten sisältö määräytyy Ruokaviraston Oiva-tarkastusohjeista. Ruokavirasto päivittää ohjeita kaksi
kertaa vuodessa tammi- ja heinäkuussa. Jokaisen viranhaltijan vastuulla on tutustua uusiin ohjeisiin ja
käyttää niitä tarkastuksilla.
• Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen (ravintolat, myymälät, pubit, kioskit, suurtalouskeittiöt, leipomot,
makeistenvalmistus, kuljetusyritykset, liikkuvat elintarvikehuoneistot, etämyynti, maahantuonti,
maastavienti jne.) tarkastusohjeita on 64 kpl
https://www.oivahymy.fi/wp-content/uploads/2020/07/suomenkieliset_ieh_pino_3.3.2020.pdf
Kohdat tarkastetaan niin, että kaikki kohdat tulevat tarkastetuksi vähintään joka kolmas vuosi.
• Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastusohjeita on 98 kpl
https://www.oivahymy.fi/wp-content/uploads/2020/07/suomenkieliset_heh_pino_3.3.2020.pdf
• Kohdat tarkastetaan tarkastajan tekemän laitoskohtaisen valvontasuunnitelman mukaan, niin että kaikki
kohdat tulevat tarkastetuksi vähintään joka kolmas vuosi.
• Ruokaviraston asettamina valvonnan painopisteinä voi olla määritettynä tietyt Oiva-rivit tietyille vuosille.
Painopisteet pyritään huomioimaan tarkastuskohtia suunniteltaessa.
Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen ensimmäisellä tarkastuskerralla, toiminnan aloittamisen jälkeen
(=aloitustarkastus), käydään läpi elintarvikehuoneiston omavalvonnan järjestelmä ja arvioidaan sen
riittävyys. Lisäksi käydään läpi elintarvikehuoneiston tilat ja niiden kunto sekä arvioidaan niiden riittävyys ja
soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan nähden. Lisäksi arvioidaan, että toiminta ja toiminnan
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laajuus vastaavat elintarvikehuoneistoa koskevassa ilmoituksessa ilmoitettuja asioita. Myös
hygieniapassien ja terveydentilan selvityksien kirjanpito tarkastetaan ensimmäisellä kerralla.
Ruokaviraston suosituksen (ohje 16044/1) mukaisesti jokaisella tarkastuskerralla pyritään tarkastamaan
asioita vähintään neljästä eri asiakokonaisuudesta, jolloin muodostuvassa Oiva-raportissa on vähintään
neljä arvosanaa. Omavalvonnan toimivuutta arvioidaan jokaisen asiakokonaisuuden osalta, kun kyseinen
asiakokonaisuus tarkastetaan. Jos tarkastaja huomaa tarkastuksella epäkohdan, jota ei suunnitellut
tarkastettavaksi, hän voi tarkastaa myös sen.
Arvioinnissa käytetään neliportaista asteikkoa. Jos elintarvikeyrityksessä kaikki tarkastetut asiat ovat
kunnossa, saa yritys arvosanan ”A -oivallinen”, jos puutteet ovat pieniä, tulee arvosanaksi ”B -hyvä”. Mikäli
havaitut puutteet heikentävät/vaarantavat elintarviketurvallisuuden tai johtavat kuluttajaa harhaan,
annetaan määräaika, johon mennessä epäkohdat on korjattava. Tällöin Oiva-arvosana on ”C korjattavaa” tai ”D -huono”. Jos tarkastettu yritys on saanut jostakin asiasta arvosanan ”korjattavaa”, tekee
terveystarkastaja aina yritykseen uuden tarkastuksen viimeistään kahden viikon sisällä määräajan
umpeutumisesta. Uusintatarkastuksella tarkastetaan kaikki arvosanan ”korjattavaa” sisältämät
asiakokonaisuudet.
Uusintatarkastukset ovat maksullisia. Aiemmin saatu arvosana pysyy voimassa, kunnes tarkastaja
uusintatarkastuksella toteaa epäkohdan korjatuksi. Tämän jälkeen julkaistaan uusi Oiva-raportti.
Mikäli elintarvikealan toimija ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin annettuun määräaikaan mennessä
elintarvikemääräysten noudattamiseksi tai kun muut valvontatoimenpiteet elintarvikealan toimijan
velvoittamiseksi noudattamaan elintarvikelain määräyksiä eivät ole riittäviä, annetaan arvosana ”huono”.
Tällöin aloitetaan myös hallinnolliset pakkokeinot. Hallinnollisissa pakkokeinoissa noudatetaan
elintarvikelain 7. luvun säännöksiä, jotka noudattelevat valvonta-asetuksen art 138:ssa määriteltyjä toimia.
Uusi pakkokeino valvontaviranomaisen käyttöön 1.6.2020 alkaen on (elintarvikelain muutos 1397/2019, 61
a §) toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen ilmoitetussa alkutuotantopaikassa tai
elintarvikehuoneistossa, jos toiminta on olennaisesti elintarvikemääräysten vastaista eikä toimija ole
noudattanut valvontaviranomaisen antamia määräyksiä tai kieltoja tai jos toimijaa ei enää pidetä
luotettavana (kts. kohta 5).
Elintarvikelain kokonaisuudistukseen on kirjattu, että toimivaltainen valvontaviranomainen voisi määrätä
toimijan maksamaan vähintään 300 € ja enintään 5 000 € elintarvikevalvonnan seuraamusmaksua. Maksun
määräämisperusteet on lueteltu kyseisessä lain kohdassa. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi
valtiolle HE.
Uhkaavasti tai muuten asiattomasti käyttäytyvien toimijoiden elintarvikehuoneistoihin mennään aina
pareittain. Äärimmäisenä keinona käytetään poliisin virka-apua turvaamaan tarkastajia ja varmistamaan
sisäänpääsy kohteeseen sekä kohteen kaikkien tilojen tarkastaminen.
Tarkastajat valvovat elintarvikevalvonnan yhteydessä tupakanmyynnin ja nikotiinikorvaustuotteiden
laillisuutta myymälöissä ja anniskelupaikoissa.
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4.2 Elintarvikevalvonnan painopistealueet 2021
Ruokaviraston monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman painopisteiden toteuttaminen
mahdollisuuksien mukaan. Kts. erillinen tarkastussuunnitelma, liite 1.
Ympäristöyksikkö päättää tapauskohtaisesti valtakunnallisiin projekteihin osallistumisesta.
5. Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma
Elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua voidaan varmistaa mikrobiologisin, kemiallisin ja aistinvaraisin
tutkimuksin. Omavalvontaan liittyvien, toimijan itse kustantamien näytteiden lisäksi kunnan
valvontaviranomaisella on erityislaeissa mainittuja velvoitteita ottaa ja tutkituttaa kustannuksellaan
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä näytteitä. Näytteenottosuunnitelma on liitteenä (liite 2), ja
näytteitä tutkivien laboratorioiden yhteystiedot tämän suunnitelman lopussa. Suunnitelman mukaisen
näytteenoton lisäksi ympäristöyksikkö on varautunut mahdollisten ruokamyrkytysnäytteiden tai muiden
elintarvikkeista tai vedestä aiheutuvien terveysvaarojen tutkimiseen.
Näytteenotossa painotetaan puhtaanapidon valvontaa (pintapuhtausnäytteet), koska elintarvikenäytteiden
keräämisestä ja toimittamisesta laboratorioon on todettu aiheutuvan liian paljon epävarmuustekijöitä
maantieteellisistä oloista johtuen (elintarvikevalvontakohteiden etäisyydet ovat pitkät ja lähin
elintarvikenäytteitä tutkiva laboratorio sijaitsee Oulussa).
6. Elintarvikevalvonnan seuranta ja raportointi
Kohteisiin liittyvää valvontakirjanpitoa, joka sisältää laitosten hyväksyntään ja elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat, tarkastuksista laadittavat tarkastuskertomukset, neuvotteluista
pidettävät muistiot, viranomaisnäytteiden tutkimustulokset sekä arviointiraportit talletetaan soveltuvin
osin sähköisesti VATI-tietokantaan. Tarkastuspöytäkirjat ym. asiakirjat tallennetaan myös sähköisesti
kohdekohtaisiin verkkokansioihin.
7. Terveysvaaratilanteet
Terveysvaaralla tarkoitetaan mitä tahansa biologista, kemiallista tai fysikaalista tekijää tai tilaa, joka saattaa
vaarantaa elintarvikkeen turvallisuuden (elintarvikelaki 6 §, kohta 8). Kunnan on selvitettävä alueellaan
ilmenevät elintarvikkeisiin liittyvät terveysvaaratilanteet. Tällaisia ovat mm. ruokamyrkytykset,
takaisinvedot ja muut elintarvikevälitteiset vaaratilanteet. Terveysvaaratilanteissa on toimittava
välittömästi vaaratilanteen rajoittamiseksi. Viranomaisen on käytettävä tapauskohtaista harkintaa
päättäessään tilanteen vaatimista toimenpiteistä, kuten näytteenotosta ja tarvittavista tutkimuksista.
Todetuista terveysvaaroista sekä tarvittaessa sellaisista valvonnassa esille tulleista seikoista, joilla voi olla
vaikutusta elintarvikkeiden turvallisuuteen, on ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja
Ruokavirastolle (elintarvikelaki 52 §).
Mikäli terveysvaara edellyttää tuotteiden takaisinvetoa, voi viranomainen tiedottaa toimijan
kustannuksella elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten vastaisista elintarvikkeista, jos
elintarvikealan toimija ei noudata ilmoitusvelvoitetta.
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7.1. Varautuminen elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämiseen
Saatuaan ilmoituksen joko puhelimitse tai netin kautta elintarvike- tai vesivälitteisestä epidemiaepäilystä
alueellaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tai elintarvikevalvontaviranomaisen on viipymättä
aloitettava tapauksen selvittäminen (elintarvikelaki 45 § ja terveydensuojelulaki 20 a §).
Epidemiaselvitystyön keskeinen tavoite on sairastumisen aiheuttajan ja lähteen etsiminen.
Epidemiaepäilytilanteessa viranomaisten tulee toimia nopeasti, jotta on mahdollista estää epidemian
mahdollinen leviäminen ja saada ehkäisevät toimenpiteet käyntiin. Näytteenotto on tapauskohtaista ja
epidemiaan liittyvien näytteiden kustannuksista vastaa kaupunki. Inarin kunnassa toimii elintarvike- ja
vesivälitteisten epidemioiden selvitystyötä varten valtioneuvoston antaman asetuksen (1365/2011)
mukainen epidemianselvitystyöryhmä.
Jokaisesta epidemiaepäilystä tulee ilmoittaa sähköisesti Ruokaviraston ja THL:n yhteiseen RYMYraportointijärjestelmään. Epidemiaepäilyilmoitukset järjestelmään laatii tapauskohtaisesti joko
tartuntatautilääkäri tai ympäristöyksikön johtaja. Epidemian jälkeen tehtävästä selvitysilmoituksesta RYMYjärjestelmään vastaa ympäristöyksikön johtaja.

8. Viestintä
Elintarvikealan toimijoiden neuvonta on viranomaisista ensisijaisesti kuntien tehtävä. AVIen ja
Ruokaviraston asiantuntijat antavat tarvittaessa lisätietoja kuntien viranomaisille neuvontatyössä.
Elintarvikelain 30 §:n mukaan Ruokavirasto huolehtii valtakunnallisesta tiedottamisesta,
kuluttajainformaatiosta ja riskiviestinnästä.
Valvonta-asetuksen 13 artiklan mukaan valvontaviranomaisilla on oltava erityistilanteita varten tiedossaan
muiden valvontaviranomaisten yhteystiedot sekä näiden vastuualueet.
Elintarvikelain 57.2 §:n mukaan viranomainen voi tiedottaa toimijan kustannuksella elintarvikkeiden
turvallisuutta koskevien vaatimusten vastaisista elintarvikkeista takaisinvetotilanteissa, jos elintarvikealan
toimija ei noudata yleisen elintarvikeasetuksen (EY)
Inarin kunnan viestintästrategia on esitetty ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa.

9. Valvonnan maksullisuus
Kunnan valvontaviranomaisen tulee periä kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu elintarvikealan
toimijalta (elintarvikelaki 71 §). Maksun suuruus määräytyy toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten ja
muiden valvonta-asetuksen 27 artiklassa asetettujen periaatteiden mukaisesti.
Inarin ympäristöterveydenhuollon maksutaksaa on päivitetty lakimuutosten mukaan ja sosiaali- ja
terveyslautakunta on sen hyväksynyt. Uusin, päivitetty taksa on astunut voimaan 1.3.2020.
9.1. Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot ja laitokseksi hyväksyttävät elintarvikehuoneistot
Elintarvikelain muutoksen (352/2011) voimaantulon myötä suurin osa elintarvikehuoneistoista
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kuuluu ns. ilmoitettuihin elintarvikehuoneistoihin. Ilmoituksen käsittelystä peritään elintarvikelain 71 §:n 1
kohdan mukaisesti maksu.
Ilmoituksen käsittely ei sisällä tarkastusta ja näin ollen tarkastusta ei voi sisällyttää käsittelymaksuun.
Ilmoituksen käsittelyssä kohde siirtyy viranomaisen suunnitelmallisen valvonnan piiriin ja ilmoituksen
vastaanottamisen jälkeen tehdyistä tarkastuksista voidaan periä maksut valvontasuunnitelman mukaisesti.
Toimijan tekemästä tarpeettomasta ilmoituksesta ei peritä käsittelymaksua.
Mikäli valvontaviranomainen huomaa ilmoituksen käsittelyn yhteydessä, että kohde vaatii
laitoshyväksynnän (ElintL 13 § 2 momentin mukaisesti) viranomainen ilmoittaa toimijalle, että hänen on
haettava toiminnalleen laitoshyväksyntää elintarvikelain 9 §:n mukaisesti. Tässäkään tapauksessa toimijan
tekemästä ilmoituksesta ei peritä käsittelymaksua. Laitoshyväksyntää edellyttävien elintarvikehuoneistojen
hyväksymispäätös on kuitenkin edelleen maksullinen.
Ennen elintarvikelain muutoksen (352/2011) voimaantuloa hyväksytty elintarvikehuoneisto katsotaan
ilmoitetuksi elintarvikehuoneistoksi ilman erillistä ilmoitusta. Jos tällaisen elintarvike-huoneiston
hyväksymishakemuksen käsittely on lain voimaan tullessa (1.9.2011) vireillä, hakemus katsotaan lain 13 §:n
1 tai 3 momentin mukaiseksi ilmoitukseksi. Tässä tapauksessa 13 § 1momentin mukaisen ilmoituksen
käsittelystä peritään maksu.
Toiminnan olennaista muuttamista koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen olennaista
muutosta. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu ja toimijalle lähetetään todistus käsittelystä.
Toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä.
Näiden ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua. Valvontaviranomainen tekee ilmoituksen perusteella
valvontakohdetietokantaan tarpeelliset muutokset. Erillistä todistusta näiden ilmoitusten käsittelystä ei ole
välttämätöntä lähettää.
Elintarvikelain muutoksen 13.3 §:ssä säädetään alkutuotannon toimijan alkutuotantopaikalla
harjoittamasta vähäriskisestä toiminnasta, josta tarkemmat säädökset notifioidaan. Tähän ryhmään
kuuluvasta toiminnasta tehtävästä ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua, ts. tässä kohdin maksuja
koskevat säännökset eivät ole muuttuneet.

9.2. Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset
Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu.
Tarkastussuunnitelmaa laadittaessa erityyppisten valvontakohteiden tarkastustiheydet määritellään
riskitekijöiden arviointiin perustuen.

9.3. Valvontasuunnitelman mukainen näytteenotto ja tutkimus
Näytteenotto ja tutkimukset, joista peritään maksu elintarvikealan toimijalta, sisällytetään kunnan
valvontasuunnitelmaan.
Näytteiden ottamisesta ja tutkimisen kustannuksista vastaavat eri tahot näytetyypin mukaan seuraavasti:
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-

omavalvontanäytteet: näytteen ottaa ja kustantaa toimija

-

kohteiden suunnitelmallinen viranomaisvalvonta esim. näytteet omavalvonnan valvomiseksi:
näytteet ottaa valvontaviranomainen, kustannuksista vastaa toimija

-

erityistilanteet kuten ruokamyrkytykset ja vesiepidemiat: näytteenotosta ja kustannuksista vastaa
valvontaviranomainen

-

valtakunnallisten ja alueellisten projektien mukaiset näytteet: näytteet ottaa tai näytteiden otossa
avustaa kunnan valvontaviranomainen, kustannuksista vastaavat keskusvirastot tai kunta.

9.4. Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämisestä johtuvien toimenpiteiden valvonta
Tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista, jotka kunnan valvontaviranomainen tekee antamiensa
hallinnollisten pakkotoimien valvomiseksi, peritään maksu toimijalta.
9.5. Elintarvikkeiden viennin ja tuonnin valvonta
EU:n ulkopuolelle elintarvikkeita vievän elintarvikehuoneiston valvonnasta siltä osin kuin vienti ostajamaan
vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa, peritään taksan mukainen maksu
(elintarvikelaki 71 §). Tuontivalvontaan liittyvät maksut maksaa toimija tai tämän edustaja (valvonta-asetus
27 artikla).
9.6. Muu valvonta sekä siihen liittyvät tarkastukset ja tutkimukset sellaisena kuin valvontaasetuksen 27 ja 28 artiklassa on säädetty
Valvonta-asetuksen 27 artiklassa säädetään mm. teurastuksen, leikkaamojen ja maidontuotannon
valvontaan sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamisen ja markkinoille saattamisen valvontaan
sovellettavista vähimmäismaksuista. Kansallisesti näistä vähimmäismaksuista säädetään valtioneuvoston
maksuasetuksella. Lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan siirtyessä Eviran tehtäväksi, tullaan näistä
maksuista säätämään myös Eviran maksullisista suoritteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa.
Samassa asetuksessa säädetään myös pieniä eläinmääriä teurastavien teurastamoiden ja riistan
käsittelylaitosten lihantarkastus- ja valvontamaksujen alentamisesta. Jos valvonta-asetuksen liitteen IV B
mukainen vähimmäismaksu ei kata valvonnasta aiheutuneita kustannuksia, voidaan tämän maksun sijasta
periä enintään valvonnasta aiheutuneet kustannukset eli kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.
Valvonta-asetuksen artiklan 27 mukaan maksuja vahvistettaessa otetaan kohteen riskitekijöiden lisäksi
huomioon tuotannoltaan pienten yritysten edut, tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa käytetyt
perinteiset menetelmät sekä mahdolliset yritysten maantieteelliset rajoitukset. Maksuja alennettaessa on
lisäksi otettava huomioon, mitä 27 artiklan 6 kohdassa säädetään.
Valvonta-asetuksen 27 artiklassa todetaan myös, että toteuttaessaan yhdessä laitoksessa
samanaikaisesti useita viralliseen valvontaan liittyviä toimia, viranomaisen on pidettävä niitä yhtenä
toimintana ja perittävä niistä yksi maksu. Esimerkiksi tarkastuskäynnin yhteydessä tehtävästä
näytteenotosta ei peritä erillistä maksua.
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Artiklan 28 mukaan toimivaltaisen viranomaisen on perittävä aiheutuvat kustannukset sellaisesta
lisävalvonnasta, joka ylittää tavanomaisen suunnitellun valvontatoiminnan. Tällaista lisävalvontaa on
esimerkiksi näytteiden ottaminen ja analysointi sekä muut valvontatoimet, jotka ovat tarpeen todetun
ongelman laajuuden selvittämiseksi ja sen toteamiseksi, onko korjaavia toimia toteutettu.
Esimerkiksi ruokamyrkytysepäilyn selvittämisestä ei peritä maksua, mutta selvityksen yhteydessä
mahdollisesti ilmenevien epäkohtien korjaamisen vuoksi tehtävä lisävalvonta on maksullista.
Lisävalvonta eroaa valvontaviranomaisen tehtävänä olevasta ohjauksesta (elintarvikelaki 53 §) siten, että
esimerkiksi suullisten kehotusten ja suullisen ohjeistuksen noudattamista valvotaan tavanomaisen
valvonnan yhteydessä, mutta hallinnollisten pakkokeinojen (elintarvikelaki, luku 7) noudattamista voidaan
valvoa erillisillä valvontatoimilla, joista tulee periä maksu. Myös sellaisten kirjallisten kehotusten, joille on
asetettu määräaika, noudattamisen varmistamiseksi suoritettavista valvontakäynneistä voidaan valvontaasetuksen 28 artiklan ja elintarvikelain 71 §:n 2 momentin nojalla periä maksu.
9.7. Palvelulain mukainen saapumistodistus
Kuntaliitto on ohjeistanut palvelulain mukaista saapumistodistusta yleiskirjeessään 16/89/2010
”Palvelulain (1166/2009) vaikutukset kunnan lupaviranomaiselle”. Viranomaisen ei tarvitse antaa
palvelulain mukaista saapumistodistusta elintarvikehuoneistoilmoituksen johdosta, koska kyseessä ei ole
lupahakemus eikä toiminnan aloittaminen edellytä viranomaisen hyväksyntää.
Laitoshyväksyntää hakeville toimijoille on edelleen annettava palvelulain mukainen saapumistodistus, jossa
ilmoitetaan hyväksymishakemuksen arvioitu käsittelyaika.

9.8. Omavalvontasuunnitelmat
Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontasuunnitelmat ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen
valvonnan yhteydessä. Valvontaviranomaisen on tarvittaessa annettava elintarvikealan toimijalle
tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Suunnitelmallisesta
valvonnasta viranomainen perii hyväksytyn taksan mukaisen valvontamaksun.
10. Valvontasuunnitelman toteutumisen seuranta
Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti ajantasaisen valvontakalenterin
avulla sekä työpalavereissa.
Vuosittain elintarvikevalvontasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnan
ympäristöjaostolle maaliskuun loppuun mennessä. Toteutumisen arvioinnissa otetaan huomioon mm.
säännöllisen valvonnan tarkastusten ja näytteenoton toteuma, muiden kuin säännöllisten tarkastusten
määrä, syyt tavoitteiden ja toteuman eroissa.
Elintarvikevalvonnan vuosiyhteenveto julkaistaan myös kunnan internetsivuilla.
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Elintarvikevalvonta vuonna 2021
Tässä suunnitelmassa kuvataan valtakunnallisen elintarvikesuunnitelman painopisteet sekä
Inarin ja Utsjoen kuntien elintarvikevalvonta vuodelle 2021.
Elintarviketurvallisuuden painopisteet 2021-24 valtakunnallisesti
VASU KEHITYSTEEMA 1: Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio
1.1 Valvontatulokset ohjaamaan valvontaa
Jatkuu 2021: Kunnossapito, Oiva -rivit 2.2 ja 2.3, Puhtaanapito, Oiva -rivit 3.1 ja 3.2
Jatkuu 2021: Markkinointi, Oiva-rivi 13.3
Suunnittelu 2021: Elintarvikkeiden jäljitettävyys, Oiva-rivit 16.1 ja 16.9
Suunnittelu 2021: Lämpötilahallinta ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa, Oiva-rivit 6.2 ja 6.4
Suunnittelu 2021: Takaisinvedot, Oiva-rivi 16.6.
1.2 Valvojan työkalupakki
1.3 Kohteet valvonnan piiriin
1.4 Sähköisen asioinnin kehittäminen
Alkoholivalvonta: Alkoholielinkeinorekisterin uudistaminen
Jatkuu 2021: Elintarvikevalvonta, VATIn jatkuva kehittäminen
Luonnonmukainen tuotanto, Sähköinen asiakaspalvelu 2020–2022
Rehuvalvonta 2020-21: Erakko-Elmo järjestelmän kehittäminen raportoinnin tarpeisiin
VASU KEHITYSTEEMA 2: Petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä
2.2 Elintarvikeketjun rikollisuuden torjunnan kehittäminen
2.3 Petosten valvonnan ja torjunnan valmiuden kehittäminen luonnonmukaisessa
tuotannossa 2020-2022
VASU KEHITYSTEEMA 3: Valmius ja kriisinhallinta
3.1 Pandemiavalmiuden kehittäminen - koronapandemian opit elintarvikevalvonnassa ja
eläinlääkintähuollossa Sähköisten työkalujen kehittäminen 2019–2022

Valvonnan painopisteet Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueella







Kunnossapito (Oiva-rivit 2.2. ja 2.3)
Puhtaanapito (Oiva-rivit 3.1 ja 3.2)
Lämpötilahallinta ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa (Oiva-rivit 6.2 ja 6.4)
Poronlihaleikkaamojen valvonta
VATIn jatkuva kehittäminen
Kohteet valvonnan piiriin (yhteisen tilannekuvan luominen kuntien, avien ja Ruokaviraston
kanssa, työpajatyöskentely)
Valmius ja kriisinhallinta
Pandemiavalmiuden kehittäminen - koronapandemian opit elintarvikevalvonnassa ja
eläinlääkintähuollossa
Yksikkö arvioi omaa toimintaansa ja yhteistyötä muiden hallinnontasojen kanssa. Päivittää
oman valmiussuunnitelmansa kriittisten kehittämiskohteiden osalta.
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Tarkastussuunnitelma vuodelle 2021
Vuoden 2021 tarkastussuunnitelma on laadittu Ruokaviraston riskinarviointiohjetta soveltaen.
Valvontakohdetyypin tarkastustiheyttä on joissakin tapauksissa vähennetty tai lisätty
paikallisen riskinarvioinnin perusteella. Riskinarviointi perustuu kokemukseen kohteista ja
tarkastuksilla tehtyihin havaintoihin.

Kohderyhmät

Kohteiden Tarkastusmäärä
tiheys

2021

LT*

Keskuskeittiöt
Catering-palvelut
Valmistuskeittiöt
Jakelukeittiöt - RP/AP
Tarjoilukeittiöt - muut

108.60
108.60
108.50
108.70
108.70

3
5
11
5
9

1
0,35
0,5-1
0,35
0,35

3
5
11
5
3

0-3
0
0-2
0
0

Ravintolat
Kahvilat
Pikaruokalat

108.10
108.30
108.20

61
21
6

0,5-3
0,35-1
1-2

53
12
6

0-10
0-2
0-2

Myymälät (palvelutiski)
Myymälät 100-1000 (itsepalvelu)
Myymälät (pienet)
Toriautot ym.

106.80
106.60
106.60
106.13

7
5
7
1

1-2
0,5-2
0,35
0,5

7
6
6
0

0-2
0-2
0-2
0

Liha-alan laitokset
Kala-alan laitokset

101.xx
102.xx

1
1

106.90
106.90

9
4
130
0
5
0

0-2
0-2

Ulkomyynti
Suuret yleisötapahtumat
Ruoka-aputoiminta

9
4
154
6
13
1

Yhteensä
*Lisätarkastukset / jälkivalvonta tarpeen mukaan.

174

0,2
0,35
0,35

135

0
0
0

