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MIKÄ OIVA?

Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan 
tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan 
Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu 
elintarvikelakiin (23/2006). 



MIKÄ OIVA?

• Valvontatietojen julkaisemisella lisätään valvonnan 
läpinäkyvyyttä sekä annetaan kuluttajille tietoa valintojensa 
tueksi. 

• Elintarvikealan yrityksille avautuu samalla mahdollisuus 
kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa. 

• Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan 
tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. 

• Yhtenäistetään valvontaa



OIVA MUISSA MAISSA

Tanskan ”oivaraportti”

Ovitarra 
Lontoossa

Kiina



MIKÄ OIVA?

Elintarvikevalvonnan tulokset on julkaistu toukokuusta 2013 
lähtien  valvontakohteelle annettavin hymynaamoin (Oiva-
raportti). 

Oiva koskee kaikkia elintarvikealan yrityksiä vuodesta 2015 
alkaen. 



OIVA-ASTEIKKO

Toiminta on vaatimusten mukaista. 

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä  
elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät 
elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan.
Epäkohdat on korjattava määräajassa. 

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat 
elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa oleellisesti 
harhaan. 
Epäkohdat on korjattava välittömästi. 



Julkinen Oiva-raportti







Oiva koskee:

- kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia

(eri yrityksillä erilainen tarkastustiheys)

- elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittelyn jälkeistä  ensimmäistä tarkastusta.

- ei erillisiä Oivatarkastuksia.

Oiva ei koske:

- poikkeustilanteita (ruokamyrkytysepäilyjä, erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin 
kerättäviä näytteitä)



MIKÄ OIVAN MYÖTÄ MUUTTUU?

Oiva tuo elintarvikehuoneistojen valvontatulokset kuluttajan tietoon 

Oiva muuttaa valvojan tarkastuskulttuuria

- nopeampia ja kohdennettuja tarkastuksia

- pääpaino toiminnan riskikohdissa, riskiperusteisuus korostuu

- omavalvonnan tarkastukset perustuvat käytännön toimintatapojen havaintoihin.



MITÄ OIVA EI MUUTA?

Oiva ei muuta lainsäädännön vaatimuksia tai anna tulkintoja säännöksistä

Toimijan vastuu pysyy samana edelleen

Tarkastettavat asiat eivät muutu



MITÄ OIVA KEHITTÄÄ?
Yhtenäistää lainsäädännön riskiperusteista soveltamista 

 yhtenäinen tarkastuskulttuuri eri puolilla Suomea

Yhtenäistää tarkastustulosta



OIVATARKASTUKSET

Maksullisia tarkastuksia

Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, koska on tarkoitus 
tarkastaa sen hetkistä toimintaa yrityksessä

Uusintatarkastus tehdään aina kun arvosana on korjattavaa tai huono (huom. 
maksut)



Jokaisella tarkastuksella arvioitavat asiat (12 kpl)

• Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus 

• Työvälineiden ja laitteiden puhtaus Tilojen ja laitteiden puhtaanapito

• Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus 

• Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys 

• Käsihygienia Henkilökunnan toiminta ja koulutus

• Työvaatteet 

• Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet 

• Kuumana säilytettävät elintarvikkeet Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan säilytys

• Ruoan jäähdytys 

• Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiajan hallinta / itsepalvelumyynti

• Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiaikojen hallinta / palvelumyynti

• Erillään pito ja ristikontaminaatio Yliherkkyyttä aiheuttava ainesosat



1. Omavalvontasuunnitelma

- Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus 

- Omavalvontasuunnitelman riittävyys 

2. Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito 

- Tilojen soveltuvuus elintarvikehuoneistotoimintaan 

- Työvälineet, kalusteet ja laitteet 

- Tilojen kunto 

3. Tilojen ja laitteiden puhtaanapito 

- Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

- Työvälineiden ja laitteiden puhtaus

- Siivousvälinetilan ja siivousvälineiden puhtaus

- Pakkausmateriaalien ja kuljetusastioiden puhtaus 

- Haittaeläintorjunta (myös kotieläimet)

- Jätehuolto



4. Henkilökunnan toiminta ja koulutus 

- Henkilökunnan työtapojen hygieenisyys

- Käsihygienia

- Työvaatteet

- Henkilökunnan terveydentila 

- Koulutus

- Hygieniaosaamisen todentaminen 

5. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan vastaanotto

- Elintarvikkeiden vastaanottaminen

6. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan säilytys

- Elintarvikkeiden säilytys

- Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

- Kuuman säilytettävät elintarvikkeet



7. Ruuan valmistus ja käsittely
- Ruuan jäähdytys

8. Elintarvikkeiden koostumus 
- Lisäaineet, entsyymit ja aromit 
- Muut tuotekohtaiset vaatimukset 
- Ravitsemuksellinen täydentäminen 
- Prosessissa syntyvät vierasaineet 
- Uudet ainesosat ja prosessit 

9. Itsepalvelumyynti ja linjasto
- Tuoteryhmien erillään pito ja hygienia
- Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiaikojen hallinta

10. Palvelumyynti ja -linjasto 
- Tuoteryhmien erillään pito ja hygienia 
- Tuotteiden säilyvyyden ja myyntiaikojen hallinta



11. Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat

- erillään pito ja ristikontaminaatio

12. Pakkausmerkinnät ja markkinointi 

- yleiset pakkausmerkinnät

- Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät 

- Markkinointi 

13. Pakkaus- ym. materiaalit

- pakkaus- ja muut kontaktimateriaalit

14. Jäljitettävyys ja takaisinvedot 

- Elintarvikkeiden jäljitettävyys 

- Takaisinvedot

15. Omat kuljetukset 

- Kuljetuksen olosuhteet 

- Lämpötilan hallinta kuljetuksissa 



16. Näytteenoton toteuttaminen 

- Omavalvontasuunnitelman mukainen näytteenotto 

- Tutkimustulosten perusteella tehdyt toimenpiteet 

17. Sivutuotteet 

- Sivutuotteet myymälässä 

18. Markkinoille tuloon liittyvät ilmoitukset 

- Tuotteista tehtävät ilmoitukset 



KUINKA VOIN VALMISTAUTUA OIVATARKASTUKSEEN?

- Tutustumalla Oiva-arviointiohjeisiin osoitteessa www.oivahymy.fi
- Käymällä läpi listan jokaisella tarkastuksella tarkastettavista asioista
- Päivittämällä omavalvontasuunnitelman
- Noudattamalla omavalvontasuunnitelmaa ja tekemällä 

omavalvontasuunnitelman mukaiset kirjaukset
- Arvioimalla oman yrityksen hygieniatasoa; tilat ja laitteet, työvälineet, 

siivousvälineet, henkilökunnan hygienia

- Osallistumalla Foodwestin valmentavaan ennakkokatselmukseen.

http://www.oivahymy.fi/








FOODWEST OY
Heikki Koivumäki
p.040-748359
Åkerlundinkatu 2 A
33100 Tampere
heikki.koivumaki@foodwest.fi

Kiitos mielenkiinnosta !


