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1 VALVONTAKOHTEET

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueena on Mikkelin kaupunki, Mäntyhar-

ju, Pertunmaa, Hirvensalmi ja Kangasniemi. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen

alueella on elintarvikevalvontakohteita yhteensä noin 700 kappaletta. Lisäksi mai-

dontuotantotiloja on noin 200. Valvontakohteiden lukumäärä kohdetyypeittäin on

esitetty taulukossa 1.

Valvontakohteiden tiedot ovat koko seudullisen valvontayksikön käytössä olevassa

valtakunnallisessa tiedonhallintajärjestelmässä. Valvontakohderekisterissä on tiedot

alueen hyväksytyistä ja ilmoitetuista valvontakohteista, niissä suoritetuista tarkastuk-

sista, havainnoista ja näytteenotosta. Valvontakohteita koskevat asiakirjat mm. hy-

väksymispäätökset, tarkastuspöytäkirjat ja toiminnan aloitus- ja ym. ilmoituksista

tehdyt päätökset sekä päätöksiin liittyvät asiakirjat arkistoidaan.

Uudet yritykset tulevat elintarvikevalvonnan tietoon pääosin yrittäjien ottaessa yhte-

yttä. Tietoja saadaan myös rakennusvalvontaviranomaisilta, poliisilta ja alkoholilupa-

viranomaisilta. Uusien yrityksien ilmestymistä tarkkaillaan myös aktiivisesti lehti-

ilmoituksia seuraamalla. Tilapäisten elintarvikkeiden myyjille annetaan tarvittaessa

ohjeita ja neuvontaa.

2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antanut valvontakohteiden riskinarvioinnista

ohjeen ”Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja elintarvikelainsäädännön mukaisen

valvontatarpeen määrittäminen nro 10503/1”. Ohje sisältää ilmoitettavien sekä hy-

väksyttävien huoneistojen riskiluokituksen. Riskiluokitus perustuu kohteen kokoon

sekä toiminnan luonteeseen. Tämän ohjeen tulee olla kunnissa käytössä viimeistään

vuonna 2017. Kohdekohtainen riskinarviointi tehdään tarvittaessa uudelleen, mikäli

kohteessa tuotantomäärät tai toiminnan riskit muuttuvat.



3 VALVONTA

Suunnitelmalliseen valvontaan voidaan käyttää enintään 50 % koko elintarvikeval-

vontaan käytettävissä olevasta henkilöresurssista, koska muut elintarvikevalvonnan

tehtävät mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, toimijoiden ja kuntalaisten neu-

vonta, asiakasvalitukset ja keskusvirastojen toimeksiannot ja raportoinnit vievät mer-

kittävän osan elintarvikevalvontaan käytettävissä olevasta ajasta.

Valvontasuunnitelmaan sisältyvän suunnitelmallisen valvonnan lisäksi on toiminnassa

varauduttava mm. uusien elintarvikehuoneistoilmoitusten käsittelyyn, suunnitteluun

ja raportointiin, akuuttiin valvontaan ja valitusten käsittelyyn, keskus- ja aluehallin-

non projekteihin ja muihin toimeksiantoihin sekä asiantuntijatehtäviin ja ohjaukseen

ja neuvontaan.

3.1 Tarkastukset

Lähes kaikki elintarvikevalvonnan tarkastukset ovat suunnitelman mukaisia tarkas-

tuksia. Tarkastukset tehdään ennalta tehdyn valvontasuunnitelman mukaisesti. Tar-

kastuksiin käytettävään aikaan sisältyy valmistautumiseen, kohteen tarkastukseen ja

tarkastuskertomuksen laadintaan käytettävä aika. Tarkastuksiin käytettävän ajan

pituus riippuu valvontakohdetyypistä. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintata-

poihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisäl-

lään koko kohteen tarkastuksen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen.

Elintarvikevalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset tehdään osin ennalta ilmoittaen

vuonna 2017. Tämä mahdollistaa paremmin toimijoiden ohjauksen ja neuvonnan

tarkastuksella. Tarkastuksessa käytetään Oiva- tarkastuslomakkeita. Oiva- tarkastuk-

set laajenivat 1.5.2015 alkaen koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan kohteita.

Lisäksi tehdään suunnitelmaan sisältymättömiä tarkastuksia, joita ei voi ennakoida.

Näitä ovat muun muassa kuluttajavalitusten tai ruokamyrkytysepäilyn takia tehdyt

tarkastuskäynnit sekä keskusviraston tai aluehallintoviraston teettämät valvonta-

pyynnöt.



3.2 Tarkastusohjeet/ OIVA-ohjeet

Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on laatukäsikirja, jossa on tarkastusohjeet ja -

lomakkeet erilaisille valvontakohdetyypeille. Käsikirja löytyy osoitteesta

R:\Ympäristöpalvelut\0 Ympäristöpalvelut 2014-\Terveysvalvonta\Laatukäsikirja

2016\*.*.doc. Käsikirja on kaikkien elintarvikevalvontaa tekevien viranhaltijoiden

käytössä.

Tarkastuksissa käytetään Eviran laatimaa Oiva- arviointiohjeistusta hyväksytyille ja

ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille. Tarkastukset tehdään voimassa olevan Oiva-

ohjeistuksen mukaisesti.

Ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen valvontalomakkeella tarkastettavat asiat on

jaettu 17 asiakokonaisuuteen, jotka sisältävät yhteensä noin 70 tarkastettavaa asiaa.

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen (laitoksien) valvontalomakkeella tarkastetta-

vat asiat on jaettu 18 asiakokonaisuuteen ja 97 tarkastettavaan asiaan. Osa tarkastet-

tavista asioista koskee vain yhtä tai muutamaa toimintaa ja tarkastetaan ainoastaan,

mikäli toimija harjoittaa kyseistä toimintaa.

Tarkastettavat asiat valitaan riskiperusteisesti yrityksen toiminnan mukaan. Kaikki

kohdetta koskevat Oiva-ohjeet tulee tarkastaa kolmen vuoden kuluessa.

3.3 Tarkastustiheydet

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen vuoden 2017 elintarvikevalvontasuunnitelmaa

tehtäessä on käytetty Eviran riskiohjeen mukaisia tarkastustiheyksiä. Vuodelle 2017

ohje otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Lisäksi ohjeen mukaisesti, jatkossa huo-

mioidaan kohteen aikaisempi valvontahistoria. Esimerkiksi jos kohde tarkastetaan

useammin kuin kahdesti vuodessa, on sillä mahdollisuus saada 50 % pudotus valvon-

takäynteihin, jos kuusi edellistä tulosta on Oivallista.

Taulukossa 1. on suunnitelma tarvittavista tarkastuskäynneistä ja tarkastustiheyksistä

vuonna 2017 sekä arviointi tarkastuksiin tarvittavasta ajasta. Kohdekohtaiset ris-

kinarvioinnit ja tarkastustiheydet voidaan tarvittaessa tulostaa tietokoneelta.



Toteutuma 2017

Suunnitelmallinen valvonta toteutui kokonaisuudessaan 73 % tavoitteesta. Riskinar-

vioinnin kautta suuririskisimpien kohteiden valvonnan toteutuma, eläimistä saatavi-

en elintarvikkeita käsittelevien laitosten, oli 86,4 % tavoitteesta.  Näiden lisäksi myös

suurien keskuskeittiöiden valvonnan toteutuma oli korkea.  Vilja- ja kasvisalan alhai-

nen toteutuma johtuu resurssivajeen johdosta tehdystä riskinarviosta (tarkastetaan

seuraavana vuonna). Suunnitelmat ja toteutumat ovat kuvattuna taulukossa alla.

Elintarvikelain mukaisten tehtävien valvonta- ja lupamaksuilla kerättiin maksuja yh-

teensä noin 36 500 euroa.

3.4 Omavalvontasuunnitelmien arviointi

Elintarviketoimijalla tulee olla toimiva omavalvontasuunnitelma. Uusien elintarvike-

huoneistojen omavalvontasuunnitelmat tarkastetaan ensimmäisen tarkastuksen yh-

teydessä Oiva-ohjeiden mukaisesti.

3.5 Valvonnan painopistealueet

Valvonnan painopistealueita vuonna 2017 ovat:

· tarkastukset suunnataan riskinarvioinnin perusteella suuririskisimpiin kohtei-

siin

· osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittaen. Tämä luo paremmat resurssit

neuvontaan ja ohjaukseen.

· jatketaan valvontakohteiden tietojen päivitystä keskitettyyn järjestelmään

ELINTARVIKEVALVONTA/ TOTEUTUMA VUONNA
2017

Suunniteltu tarkastusten
määrä yhteensä vuonna
2017/ kpl (riskinarvio
tehty Eviran ohjeen
pohjalta)

Toteutunut
suunniteltujen
tarkastusten määrä
yhteensä vuonna
2017/ kpl

Toteutuma/ %

Eläimistä saatavat elintarvikkeet (hyväksytyt
elintarvikehuoneistot)

22 19 86,4

Vilja- ja kasvisala sekä muu valmistus 14 5 35,7

Elintarvikkeiden myynti 62 46 74,0

Elintarvikkeiden tarjoilu 283 214 75,7

Elintarvikkeiden kuljetukset, varastointi ja pakastaminen 7 2 27,0

Muu elintarvikealan toiminta 3 0 0,0

Yhteensä 392 286 73,0



· Oiva- ohjeiden mukaisten tarkastusten laajeneminen uusiin kohderyhmiin ja

sen mukaisten toimenpiteiden vieminen käytäntöön

Toteutuma 2017

Painopistealueiden valvonta toteutui vuonna 2017 suunnitelman mukaisesti.

4 NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSSUUNNITELMA

Elintarvikevalvonnan kohteista viranomaisnäytteenotto toteutetaan seuraavasti ja

seuraavin perustein:

· tavanomaisten tarkastusten yhteydessä tarvittaessa otettavat näytteet

· omavalvonnan toimivuuden valvomiseksi otettavat näytteet

· asiakasvalitusten johdosta otettavat näytteet

· mahdollisten ruokamyrkytysepäilyjen johdosta otettavat näytteet

· kansalliseen salmonella- ja vierasainevalvontaan liittyvät näytteet

· Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden omat elintarviketutkimusprojektit

Valtakunnallinen projekti 2017:

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ei osallistu Eviran valtakunnalliseen patogeeni-

projektiin vuonna 2017. Projektiin on osallistuttu jo vuonna 2015.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden omat elintarviketutkimusprojektit 2017:

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ei toteuta omia elintarvikevalvonnan projekteja

vuonna 2017.

Viranomaisnäytteiden lisäksi otetaan pyydettäessä Elintarviketurvallisuusvirasto Evi-

ran ja Aluehallintoviraston tutkimusprojekteihin liittyvät näytteet.

Tutkimukset teetetään pääosin Ramboll Oy:n laboratoriossa Lahdessa. Viranomais-

näytteisiin on varattu talousarviossa yhteensä 17 000 euroa. Summa sisältää myös

jäljempänä kuvattuihin erityistilanteisiin varautumisen näytteenoton osalta. Vuonna

2017 aloitetaan näytetulosten kirjaaminen Tarkastaja-ohjelman avulla keskitettyyn

järjestelmään Kuti-ohjeistuksen mukaisesti.



5 VARAUTUMINEN ELINTARVIKKEISTA AIHEUTUVIIN TERVEYSVAARATILANTEISIIN

Ympäristöterveydenhuolto varautuu selvittämään toiminta-alueella ilmenevät terve-

ysvaaratilanteet varaamalla riittävät resurssit selvitystyöhön ja näytteiden tutkimi-

seen. Vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta on ensisijaisesti elintarvikealan toimijal-

la.

5.1 Varautuminen ruokamyrkytysepidemioiden selvittämiseen

Mikkelissä toimii ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyötä varten STM:n

asetuksen mukainen selvitystyöryhmä, johon kuuluu tartuntataudeista vastaava lää-

käri, tartuntatautihoitaja, terveysvalvonnanjohtaja ja terveystarkastaja. Tapauskoh-

taisesti selvitystyöryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita asiantuntijajäse-

niä, kuten esimerkiksi vesilaitoksen toiminnasta vastaava henkilö tai kansanterveys-

laitoksen edustaja. Varsinaisesta selvitystyöstä työryhmä on laatinut toimintaohjeen,

josta käy tarkemmin ilmi tehtäväjako ja tarvittavat toimenpiteet epidemiatilanteessa.

Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen tapahtuu kunnan kustannuksella. Talousar-

viossa on varauduttu epidemioiden selvittämiseksi tarvittavien näytteiden tutkimi-

sesta aiheutuviin kustannuksiin. Mikkelin selvitysryhmä hoitaa osittain selvitystyön

myös Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan alueella. Näiden

toimintaan osallistuvat terveystarkastaja ja terveysvalvonnanjohtaja.

Toteutuma 2017

Vuonna 2017 ei ollut selvitettäviä elintarvikevälitteisiä epidemioita.

5.2 Varautuminen muihin elintarvikkeista aiheutuviin vaaratilanteisiin

Elintarvikevalvonnan terveysvaaratilainteisiin on varauduttu ylläpitämällä terveys-

vaarakansiota, joka päivitetään. Elintarvikkeista aiheutuviin terveysvaaratilanteisiin

on varauduttu myös Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuol-

lon valmiussuunnitelmassa, jota on päivitetty syksyllä 2013. Suunnitelmassa on käsi-

telty poikkeusolojen lisäksi myös ympäristöterveydenhuollon normaaliolojen erityis-

tilanteita ja niissä tapahtuvaa toimintaa. Suunnitelmassa on mm. kartoitettu toimin-



ta-alueella sijaitsevat merkittävimmät riskeille alttiit kohteet, joissa valmistetaan,

varastoidaan tai käsitellään elintarvikkeita. Suunnitelmassa on myös erityistilanteita

koskeva tiedotusta käsittelevä osuus, jota ollaan päivittämässä.

Kangasniemellä on syksyllä 2011 päivitetty ympäristöterveydenhuollon valmiussuun-

nitelma, joka integroidaan yhteiseen ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitel-

maan.

6 VIESTINTÄ

Viranomaisilla on velvollisuus tiedottaa kuntalaisia. Tiedottamisen kohderyhmät ovat

lukuisia ja ne valitaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Elintarvikkeiden tai talousve-

den aiheuttamista vaaratilanteista ja toimenpiteistä niiden torjumiseksi on varaudut-

tu tiedottamaan tiedotusvälineiden kautta kuntalaisille. Erityistilanneviestinnästä on

ohjeet erityistilannesuunnitelmassa.

Tulokset elintarvikevalvonnan tutkimusprojekteista toimitetaan ympäristölautakun-

nalle ja tiedotusvälineille. Muista elintarvikkeita ja niiden valvontaa koskevista asiois-

ta tullaan tiedottamaan tarpeen mukaan. Myös verkkosivuilta on saatavissa yleistä

tietoa, ohjeita ja lomakkeita (www.mikkeli.fi). Muut normaaliajan erityistilanteita ja

poikkeusoloja koskevat tiedotusohjeet ovat valmiussuunnitelmassa. Elintarvikeval-

vonnan tiedotuksesta vastaa terveysvalvonnanjohtaja.

7 ELINTARVIKEVALVONNAN VOIMAVARAT JA KOULUTUS

Elintarvikevalvontaan on käytettävissä terveystarkastajien sekä terveysvalvonnan

johtajan työpanosta yhteensä noin kolme henkilötyövuotta. Kaupungineläinlääkärit

valvovat eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotantovalvontaa omalla praktiikka-

alueellaan. Lisäksi toimistosihteeri hoitaa elintarvikevalvontaan liittyviä toimistoteh-

täviä.



Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut on varautunut elintarvikevalvonnan koulutusti-

laisuuksiin talousarvion puitteissa. Ensisijaisesti koulutustilaisuudet tulevat olemaan

Itä-Suomen aluehallintoviraston sekä Eviran järjestämiä koulutuksia.

Eläinlääkärit osallistuvat alkutuotannon valvontaan liittyvään koulutukseen. Ajankoh-

taisia asioita ja säädösmuutoksia alkutuotannon alalta käsitellään vuosittaisissa Itä-

Suomen aluehallintoviraston järjestämissä virkaeläinlääkäreiden työkokouksissa.

8  SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Vuosittain verrataan toteutunutta elintarvikevalvontaa elintarvikevalvontasuunni-

telmaan ja arvioidaan elintarvikevalvonnan voimavarojen riittävyyttä sekä kohden-

tumista. Seurantaa hyödynnetään paikallisen valvonnan kehittämisessä, valvonnan

jatkuvuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Valvontasuunni-

telman toteutumista käsitellään ympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2018.


