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OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

TARJOILUPAIKOILLE

Elintarvikelaki 2006/23 20 § 

Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman yksi-
tyiskohtaisesti ja sen tulee kattaa toiminnan riskikohdat ja niiden valvonta.

Jos mahdollista omavalvontasuunnitelma on hyvä laatia yhdessä henkilökunnan kanssa. Suunnitelmasta ei 
kannata laatia liian raskasta, kuvataan vain ne toiminnat, jotka ovat olennaisia elintarvikkeiden turvallisuuden 
kannalta.

Tärkein omavalvontasuunnitelman osa on kriittisten työvaiheiden kuvaaminen. Näissä työvaiheissa tulisi 
ilmetä seuraavat asiat: 

•  Kuka vastaa kyseisestä työ- tai säilytysvaiheesta? 
•  Hygieeniset riskit ko. vaiheessa 
•  Tarkkailumenetelmät, joilla valvotaan vaaran mahdollisuutta 
•  Toimenpiderajat vaaratilanteiden valvonnassa 
•  Kuinka toimitaan toimenpiderajojen ylittyessä?  

OMAVALVONTASUUNNITELMAN RAKENNE

Omavalvontasuunnitelma tehdään aina kirjallisena. Se on hyvä tallentaa tietokantaan jolloin päivitysten teke-
minen helpottuu.

1.  TOIMINNAN KUVAUS   

• Tiedot toiminnanharjoittajasta, virallinen nimi ja Y-tunnus 
• Osoite  
• Henkilökunnan määrä   
• Vastuuhenkilöt  
• Tilat (kuvaus rakennuksesta/huoneistosta, sen sijainnista ja ympäristöstä)  
•  Toiminnan luonne ja laajuus (esim. tuotevalikoima)  
•  Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta  

2.  ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA 

Kerrotaan, kuka/ketkä ovat vastuussa elintarvikkeiden hankinnasta ja niille tehtävistä vastaanottotarkastuk-
sista.
  
•  Mitä tuotteita huoneistoon toimitetaan suoraan, mistä ja miten?  
•  Kuinka kuljetukseen käytettävien laatikoiden, rullakoiden tai lavojen käsittely, säilytys, poiskuljetus ja
 tarvittaessa puhdistus on järjestetty? 
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•  Jos tavarat noudetaan itse, miten varmistetaan, ettei kylmäsäilytystä vaativien tuotteiden lämpötila pääse
 kohoamaan (lämpötilamittaus) 
 Tiedot tavaroiden toimittajista, tuotteista ja toimitusajoista (myös itse hankituista tuotteista) = jäljitettävyys   
•  Kuinka tuotteiden jäljitettävyys varmistetaan ja kirjataan?  
•  Miten saapuvien elintarvikkeiden vastaanottotarkastukset tehdään? (erityisesti kylmäsäilytystä vaativat
 tuotteet sekä erityisruokavalioon kuuluvien raaka-aineiden vastaanottotarkastus)  
•  Milloin tuote palautetaan, raja-arvot esim. lämpötiloille yms.?  
•  Toimintaohjeet raja-arvojen ylittyessä  • Vastaanottotarkastuksien / palautuksien kirjaus     

3. KYLMÄ- JA VARASTOTILAT   

3.1. Kylmätilat 
•  Kuka vastaa kylmä- ja varastotilojen valvonnasta ja lämpötilamittauksista?   
•  Luettelo kylmälaitteista, niiden lämpötilatavoitteet ja raja-arvot   
•  Mitä tuotteita missäkin kylmälaitteessa säilytetään?  
•  Miten on varmistettu kypsien ja raakojen tuotteiden erottaminen toisistaan?  
•  Miten estetään muu ristisaastuminen tuotteiden välillä?  
•  Miten on huomioitu tuotteiden erilaiset lämpötilavaatimukset?  
•  Tuotteiden jäädytys (pakastus)  • Mitä tuotteita jäädytetään, missä kylmälaitteessa?  
•  Miten jäädytetyt tuotteet merkitään?  
•  Miten kylmäsäilytystilojen lämpötiloja tarkkaillaan, kuinka usein ne kirjataan ylös ja mihin ne kirjataan?  
•  Mitä toimenpiteitä lämpötilarajojen ylitykset aiheuttavat?   
•  Miten kylmälaitteiden huollot, sulatukset ja puhdistukset tehdään? 

3.2. Muut varastotilat 
• Mitä muita varastotiloja kylmäsäilytystilojen lisäksi on olemassa 
• Miten erityisruokavalioiden raaka-aineet on erotettu muista tuotteista   
• Miten varaston kiertämisestä on varmistuttu, mitä tehdään vanhentuneille tuotteille    

4. TALOUSVESI    

• Onko oma kaivo, vai kuuluuko kunnan ylläpitämään verkostoon?  
• Jos on oma kaivo, kuinka usein vesi tutkitaan   

5. ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYN VALVONTA

Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään ruoan valmistuksen osalta ainakin:     

• Ruoanvalmistuksesta vastaavat henkilöt   
• Minkälaisia raaka-aineita käytetään  
• Kuinka eri elintarvikkeiden käsittelyvaiheet eriytetään toisistaan (raa’at/kypsät tuotteet, multajuurekset,
 liha, siipikarja, salaatit jne.) 
• Tuotteiden esivalmistelu
• Mitä esivalmistellaan, kuinka usein? 
• Minkälaisiin astioihin/pakkauksiin esivalmistellut tuotteet pakataan?
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•  Kuinka kauan esivalmisteltuja tuotteita säilytetään ja miten niiden kierto on varmistettu? 
 (esim.  valmistuspäivämäärä ja raaka-ainepakkaukseen)  Missä esivalmisteltuja tuotteita säilytetään? 
•  Pakasteiden ja jäädytettyjen tuotteiden sulatus 
  – Missä ja miten tuotteet sulatetaan?   
•  Tuotteiden kypsentäminen/uudelleen lämmitys
  – Raja-arvot  
  – Miten varmistutaan, että lämpötila kohoaa kauttaaltaan vähintään +70°C:een?  
  – Kuinka usein lämpötilaa mitataan ja mihin se kirjataan?   
  – Kuinka toimitaan jos lämpötila jää raja-arvon alle?
•  Tarjolla pidettävät elintarvikkeet  
  –  Miten ruoat pidetään tarjolla? (tarjoilutapa, tarjolla pitoaika ja laitteet) 
  – Raja-arvot  - Miten varmistutaan oikeista tarjoilulämpötiloista  
  – Kuinka usein ruokien lämpötiloja kirjataan ylös ja mihin kirjaus tehdään?  
  – Toimintaohjeet jos ruokien lämpötilat ovat raja-arvojen ulkopuolella  
•  Tuotteiden jäähdytys
  – Mitä tuotteita jäähdytetään ja miten? (missä kylmälaitteessa, minkälaisina annoksina,
   minkälaisissa astioissa: materiaali/muoto)  
  – Raja-arvot (alle 4 h:ssa + 60°C:sta +6°C:een)  
  – Kuinka usein mitataan ja minne kirjataan? Korjaavat toimenpiteet raja-arvojen ylittyessä 
  – Kuinka tuotteet merkitään ja kuinka kauan säilytetään?  
•  Erikoisruokavaliot  
  – Mitä erityisruokavalioita valmistetaan?  
  – Kuinka varmistetaan, ettei allergiaa aiheuttavaa ainetta joudu vahingossa tuotteeseen
   muista tuotteista tai välineistä?   
  – Kuinka erityisruokavaliot merkitään? 
•  Ruokien kuljetus  
  – Minne ruokaa toimitetaan ja kuinka usein? 
  – Millaisella ajoneuvolla kuljetus hoidetaan ja kuka on siitä vastuussa?  
  – Miten ruoat pakataan kuljetusta varten?  
  – Miten ruoan tarjoilu on hoidettu vientikohteessa?  
  – Raja-arvot  
  – Miten varmistutaan kuljetettavien ruokien lämpötiloista, kuinka usein niitä kirjataan ja
   kuka on vastuuhenkilö?  
  – Toimintaohjeet jos lämpötilat ovat raja-arvojen ulkopuolella  
  – Kuinka kuljetuskaluston puhdistuksesta huolehditaan?  
• Uppopaistorasvojen käyttö  
  – Kuinka usein käytetään ja onko käytössä jatkuvatoimisia uppopaistolaitteita? 
  – Rasvanvaihto, lämpötila, laitteen puhdistus ja kirjaukset   

6. ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 

• Mitä tuotteita pakataan ja kuka vastaa pakkaamisesta?  
•  Pakkausmateriaalit, laitteet ja tilat  
• Pakkausmateriaaleista tulee olla valmistajan antama elintarvikekelpoisuusselvitys
• Millaiset pakkausmerkinnät tehdään?  
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 7. HYGIENIA

Kuvaus, miten seuraavista asioista huolehditaan:  
•  Siisti, asianmukainen työasu ja päähine 
Työvaatteiden huolto  
•  Käsienpesu  
•  Korut ja lävistykset   
•  Henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutus  
Minkälaista koulutusta annetaan henkilökunnalle ja miten perehdytetään uusi työntekijä tai kesätyöntekijä?  
•  Hygieniaosaaminen  Kuinka varmistetaan että kaikilla työntekijöillä on osaamistodistus ja missä todistuk-
sia säilytetään?  
• T yöterveyshuolto  
Onko toimipaikassanne järjestettyä työterveyshuoltoa ja jos ei ole, miten terveys- ja salmonellatodistuksien 
hankkiminen on järjestetty? Mistä todistukset löytyvät ja milloin tarvitaan salmonellatodistus? 
•  Siivoussuunnitelma  
  – puhdistettavat tilat ja laitteet  
  – siivoustiheys  
  – käytettävät aineet ja niiden annostelu, siivousvälineet  
  – siivoustyön suorittajat (henkilökunta /ulkopuolisella teettäminen)  
  – siivousvälinevarasto  
  – Siivousvälineiden puhdistus ja huolto  
  – Elintarvikkeiden kuljetuskalusto   
  – Kirjanpito harvemmin siivottavien kohteiden siivouksesta  
  – Käyttöturvallisuustiedotteet käytettävistä aineista  
• Miten toteutetaan siivoustuloksen seurantaa?  
  – Aistinvaraisesti  
  – Mikrobiologisesti
• Ulkotilojen, erityisesti lastauslaiturien ja jätetilojen puhtaanapito ja sen seuranta  
• Astioiden pesu  
  – Miten astiahuolto on järjestetty? (koneellinen / käsinpesu)   
  – Miten astianpesukoneen oikea toiminta on varmistettu?   
  – Miten varmistatte astioiden puhtauden  
•  Tuhoeläintorjunta  
  – Miten ennaltaehkäistään tuhoeläinten esiintymistä? (säännöllinen siivous, jäteastioiden  
   tyhjennys ja pesu, varastokierrosta varmistuminen, kärpäsverkot, loukut, syötit jne.)   
  – Miten toimitaan, jos tuhoeläimiä esiintyy?   
  – Jos sopimus ulkopuolisen yrityksen kanssa, mitkä toiminnot heille kuuluvat?  
•  Jätehuolto  
  – Mitä jätteitä lajitellaan toimipaikassanne ja miten tiheästi astiat tyhjennetään?  
  – Lajitteluohjeet.  
  – Miten jäteastiat on sijoitettu keittiötiloissa?   
  – Miten huolehditaan jäteastioiden tyhjentämisestä ja pesusta?  
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8. NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA

• Mitä näytteitä otetaan ja kuinka usein? (elintarvikenäytteet ja puhtausnäytteet)  
• Laboratorio jossa näytteet tutkitaan

9.  ASIAKASVALITUKSET  

• Miten toimitaan asiakasvalitustilanteessa?  
•  Takaisinvetosuunnitelma   Toimintaohjeet ruokamyrkytysepäilytilanteessa    

10. TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Tupakkalaki velvoittaa tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myyvän elinkeinonharjoittajan laatimaan oma-
valvontasuunnitelman, jolla varmistetaan tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntikiellon noudatta-
minen. Lisätietoja suunnitelman sisällöstä saa tupakkalaista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
ton laatimasta ohjeesta (http://www.valvira.fi/tupakka/myynti/omavalvontasuunnitelma).   

11. OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITYS JA ASIAKIRJAT    

•  Missä säilytetään omavalvontaan liittyviä asiakirjoja ja miten omavalvontasuunnitelma pidetään ajan 
 tasalla varsinkin toiminnan muuttuessa?   
•  Milloin voimassaoleva suunnitelma on päivitetty ja milloin tehdään seuraava päivitys?  
•  Dokumentteja säilytettävä vähintään 2 vuotta   
•  Omavalvontasuunnitelmasta on hyvä olla sekä perinteinen kansioversio, johon kerätään kaikki doku-
 mentit että sähköinen pohja, joka päivitetään aina muutosten tapahduttua tai vähintään kerran vuodessa  
•  Seuraavat asiakirjat tulee olla omavalvontamapissa  
  – omavalvontasuunnitelma  
  – huoneiston hyväksymispäätös  
  – näytteiden tutkimustulokset  
  – seurannan ja mittauksien tulokset 
  – esiintyneet poikkeamat ja tehdyt toimenpiteet  
  – terveystodistukset sekä mahdolliset salmonellatodistukset  
  – hygieniaosaamistodistukset  
  – elintarvikehuoneiston pohjapiirros ja kalustesuunnitelma 
  – asiakasvalitukset  
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