KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
ELINTARVIKKEIDEN MYYNNISTÄ ILMOITTAMINEN ULKOMYYNTITAPAHTUMISSA:
Yksityishenkilöt, yhdistykset ja järjestöt:
Elintarvikevalvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta yksityishenkilöiden,
yhdistysten ja järjestöjen pienimuotoisesta ja vähäriskisestä toiminnasta.
Toiminta on pienimuotoista, jos vuosittainen myynti on alle 10 000 euroa.
Vähäriskisenä tai kohtuullisen vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää esimerkiksi:
 kahvin, teen tms. juomien valmistus ja myynti
 leipominen ja leivonnaisten myynti
 valmiiden, kaupasta ostettujen, tuotteiden kuumentaminen ja myynti (esim. grillimakkara)
 kinkku- tai juustovoileipien koostaminen ja myynti
Ota yhteyttä terveystarkastajaan toiminnan vähäriskisyyden arvioimiseksi, jos:
 kyseessä on ruoan valmistaminen
Vähäriskistä toimintaa ei ole esimerkiksi seuraavien elintarvikkeiden valmistus:
 tartarpihvit
 medium jauhelihapihvit
 graavikala
 mäti tai sushiannokset
Yritykset:
Elinkeinotoimintana harjoitettava elintarvikkeiden myynti vaatii aina elintarvikehuoneistoilmoituksen.
Ilmoitusta ulkomyynnistä ei tarvitse tehdä, jos toimijan toiminta on jo elintarvikeviranomaisen
valvontakohde ja elintarvikehuoneiston toimintaan kuuluu elintarvikkeiden ulkomyynti (toiminta on
kuvattu omavalvontasuunnitelmassa).
Toiselta paikkakunnalta tulevien liikkuvien elintarvikehuoneistojen tulee ilmoittaa elintarvikehuoneiston
saapumisesta paikkakunnalle viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on
ilmoitettu elintarvikehuoneisto ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen toiminnan aloittamista jos kyseessä on
hyväksytty elintarvikehuoneisto. Ilmoituksen voi tehdä osoitteeseen: terveystarkastaja@pelsavu.fi.
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Yleiset ohjeet hyvästä hygieniasta ja hyvälaatuisista raaka-aineista
Elintarvikkeiden käsittelyssä on noudatettava aina erittäin hyvää hygieniaa sekä hyvää käsihygieniaa.
Ruokaa ei tule valmistaa sairaana.
Käytettävien raaka-aineiden tulee olla tuoreita ja hyvälaatuisia.
 Kaikki vihannekset on aina pestävä ennen käyttöönottoa ja juurekset on pestävä sekä ennen niiden
kuorimista että kuorimisen jälkeen.
 Tarjoiltavan lihan ja kalan tulee olla kypsennettyä.
 Elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävän lihan ja veren tulee olla tarkastettua.
 Varsinkin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava elintarvikkeiden
säilytys- ja tarjoilulämpötilat: kuuma kuumana ja kylmä kylmänä.

Elintarvikkeiden oikealla käsittelyllä estetään raakojen ja kypsien elintarvikkeiden keskinäinen
ristiinsaastuminen. Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden käsittely vaatii myös aivan erityistä
huolellisuutta. Ruoan valmistukseen käytetyt työvälineet eivät saa levittää bakteereita tai
allergisoivia aineita.
Vähäriskisin tapa toimia on, kun kuumana tarjoiltava ruoka tehdään tuoreista raaka-aineista ja tarjoillaan
heti valmistuksen jälkeen.
Elintarvikkeiden valmistajalla on aina vastuu valmistamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden
turvallisuudesta, vaikka toiminnasta ei ilmoitetakaan kunnan valvontaviranomaiselle.
Pakkausmerkintöjen tulee olla lainsäädännön mukaiset. Myös pakkaamattomista elintarvikkeista on oltava
saatavilla tietyt lakisääteiset tiedot (ks. seuraava sivu).
Lämpötiloja, joita tulee noudattaa elintarvikkeiden säilytyksessä:

Tuore kala ja tyhjiöpakatut kalavalmisteet 0 – 3 oC, muut kalatuotteet enintään + 6oC
Liha ja lihatuotteet enintään + 6 oC
Maito- ja maitotuotteet enintään + 6oC
Jäätelö ja pakasteet – 18 oC, välittömästi tarjoiltavan jäätelön lämpötila saa kohota – 14 oC
Täytettä sisältävät leipomo- ja konditoriatuotteet enintään + 6oC
Salaatit ym. helposti pilaantuvia ainesosia sisältävät elintarvikkeet enintään + 6 oC
Kuumana myytävät tuotteet yli + 60 oC

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto / Terveysvalvonta
Kemijärvi
Heikki Puumalainen
040 189 3944

Pelkosenniemi-Savukoski
Paula Tarkka
040 520 3162

Elina Kostamovaara
040 765 4378
terveystarkastaja@pelsavu.fi

Salla
Eija Kalliainen
040 505 8800

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OHJE ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÖISTÄ MYYJÄISISSÄ:
Elintarvikkeiden pakkaamiseen ja tarjoiluun käytettävien materiaalien tulee olla puhtaita ja
käyttötarkoitukseen soveltuvia. Toiminnassa tulee noudattaa hyvää elintarvikehygieniaa.

Pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnät
Pakattujen elintarvikkeiden (esimerkiksi leivonnaisten) pakkauksiin on merkittävä vähintään:





elintarvikkeen nimi,
allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet (ks. kääntöpuoli),
tuotteen sisällön määrä,
valmistuspäivä

Pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnät
Pakkaamattomalla elintarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, joka luovutetaan kuluttajalle pakkaamattomana tai
joka pakataan myyntipisteessä. Pakkaamattomasta elintarvikkeesta myyjällä on oltava seuraavat tiedot:






elintarvikkeen nimi,
ainesosat,
allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet (ks. kääntöpuoli),
tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet ja
alkuperämaa tai lähtöpaikka, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa
harhaan.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta tiedot voidaan antaa asiakkaille suullisesti tai kirjallisesti
elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa. Jos tiedot
annetaan suullisesti, tulee kirjallisesti selkeästi havaittavalla tavalla ilmoittaa, että tiedot ovat saatavissa
pyydettäessä ja tietojen on oltava kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa
helposti saatavilla.
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Allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet
1. Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä (kuten speltti ja kova vehnä (khorasan)), ruis, ohra, kaura tai niiden
hybridikannat ja viljatuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:
a) vehnäpohjaiset glukoosisiirapit, dekstroosi mukaan lukien);
b) vehnäpohjaiset maltodekstriinit;
c) ohrapohjaiset glukoosisiirapit;
d) viljat, joita käytetään alkoholitisleiden valmistukseen, maatalousperäinen etyylialkoholi
mukaan lukien.
2. Äyriäiset ja äyriäistuotteet.
3. Munat ja munatuotteet.
4. Kalat ja kalatuotteet lukuun ottamatta seuraavia:
a) vitamiini- ja karotenoidivalmisteiden kantaja-aineena käytettävä kalaliivate;
b) oluen ja viinin valmistuksessa kirkastamiseen käytettävä kalaliivate tai kalaliima.
5. Maapähkinät ja maapähkinätuotteet.
6. Soijapavut ja soijapaputuotteet lukuun ottamatta seuraavia:
a) täysin jalostettu soijaöljy ja -rasva;
b) soijasta peräisin olevat luonnon tokoferolien sekoitus (E306), luonnon D- alfatokoferoli,
luonnon D-alfatokoferoliasetaatti ja luonnon D-alfatokoferolisukkinaatti;
c) soijasta peräisin olevien kasviöljyjen kasvisterolit ja kasvisteroliesterit;
d) soijasta peräisin olevista kasvisteroleista valmistetut kasvistanoliesterit.
7. Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien) lukuun ottamatta seuraavia:
a) hera, jota käytetään alkoholitisleiden valmistukseen, maatalousperäinen etyylialkoholi
mukaan lukien;
b) laktitoli.
8. Pähkinät, eli: mantelit (Amygdalus communis L.), hasselpähkinät (Corylus avellana), saksanpähkinät
(Juglans regia), cashewpähkinät (Anacardium occidentale), pekaanipähkinät (Carya illinoinensis
(Wangenh.) K. Koch), parapähkinät (Bertholletia excelsa), pistaasipähkinät (Pistacia vera), Macadamia- ja
Queensland-pähkinät (Macadamia ternifolia), tai pähkinätuotteet lukuun ottamatta pähkinöitä, joita
käytetään alkoholitisleiden valmistukseen, maatalousperäinen etyylialkoholi mukaan lukien.
9. Selleri ja sellerituotteet.
10. Sinappi ja sinappituotteet.
11. Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet.
12. Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/l kokonaisrikkidioksidina;
lasketaan tuotteille, jotka on tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi tai valmistettu valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
13. Lupiinit ja lupiinituotteet.
14. Nilviäiset ja nilviäistuotteet.
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