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Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
7 Myynti ja tarjoilu
7.3 Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta
tarjoilussa

A

Salaatit ovat tarjolla vain lounasajan eli neljä tuntia. Niille tarkoitettuun kylmäaltaaseen oli lisätty jäitä ja salaattien lämpötilat
olivat piikkimittarilla mitattuna 3 - 7,6 astetta. Toisessa kylmäaltaassa oli jälkiruuan alle lisätty kylmävaraaja ja samassa
kylmäaltaassa olevan maidon lämpötila oli piikkimittarilla mitattuna 8,6 astetta. Lämpötila on hyväksyttävissä, kun
huolehditaan siitä, että maidot ja muut kylmäsäilytystä vaativat tuotteet käytetään yhden vuorokauden aikana ja tämä
menettely pystytään todentamaan.
18 Oiva-raportin esilläpito
18.1 Oiva-raportin esilläpito
B Ohjaus ja neuvonta
Oiva-raportin esilläpidossa on puutteita.
Sekä sisäänkäynnin yhteyteen että internet-sivuille oli jäänyt viimeistä edeltävä oiva-raportti.
Viimeisin oiva-raportti on pidettävä esillä Eviran ohjeistamalla tavalla. Nettisivuille on suositeltavaa lisätä linkki
www.oivahymy.fi -sivulta löytyviin raportteihin, jolloin uusin tulee näkyviin automaattisesti.
A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono
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Lisätietoja
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, muutos 352/2011)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011, muutos 1119/2014, muutos 291/2017)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) (852/2004)
elintarvikehygieniasta
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
Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019
Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13b §
Hallintolaki (434/2003)

Tarkastusmaksu
65,00 €

Maksuperusteet
Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta § 129 / 15.12.2016 Kuopion
kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
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Tarkastajan tiedot

Ympäristöterveystarkastaja
Laura Paldanius
Puh. 044 718 2286
laura.paldanius@kuopio.fi
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