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Valvontasuunnitelman mukainen OIVA-tarkastus
 

Toimija Kotopalvelut Kotisi Parhaaksi Oy (1962133-3)

Kohde Kotopalvelut Kotisi Parhaaksi Oy

Kruununtie 2, 80710 LEHMO

Toiminnan nimi Kotopalvelut Kotisi Parhaaksi Oy

Toiminta Suurkeittiö, keskuskeittiötoiminta ja pitopalvelu

Aika 16.2.2022

  

Läsnäolijat

Tarkastaja Kirsi Kärkkäinen

Toimipaikan edustaja Olga Rissanen
 

Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1. OMAVALVONTASUUNNITELMA

1.6. Omavalvonnan yleinen vaatimustenmukaisuus

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä puutteita.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Omavalvontasuunnitelmaan oli kirjattu, että pintapuhtausnäytteitä otetaan kerran vuodessa.
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu, että kylmälaitteiden lämpötiloja kirjataan ylös kerran 
kuukaudessa.
 
Omavalvontasuunnitelmaan tulee lisätä millä menetelmällä pintapuhtausnäytteet otetaan esim. Hygicult 
TPC. Pintapuhtausnäytteiden kirjausta varten voi tehdä lomakkeen, johon kirjataan päivämäärä milloin 
näytteet on otettu, tulokset, poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet, uusintanäytteet ja niiden tulokset.
 
Lämpötiloja täytyy seurata päivittäin ja kirjata ylös kerran viikossa.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
2. TILOJEN JA VÄLINEIDEN SOVELTUVUUS, RIITTÄVYYS JA KUNNOSSAPITO

2.1. Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Tilojen soveltuvuudessa ja/tai riittävyydessä on pieniä epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Valmistuskeittiössä oli käytetty puuta pakkauspöytätasossa ja avoimissa säilytyshyllyissä.
 
Likaisia kattiloita oli tiskinurkkauksen lattialla.
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Siivoustiloissa oli pyykinpesukone.
 
Puuta ei tule käyttää valmistuskeittiön pintamateriaalina, koska rakenteiden, pintojen ja kalusteiden 
tulee olla helposti puhdistettavissa ja kestää vesipesua ja desinfiointia. Tilojen materiaalien tulee 
tarpeen mukaan kestää vettä, höyryä, lämpöä ja rasvoja. Suosituksena on käyttää ruostumatonta 
terästä.
 
Tiskinurkkaukseen on hyvä hankkia ruostumattomasta teräksestä sivupöytä, johon likaiset astiat 
voidaan laittaa odottamaan tiskausta.
 
Pyykinpesu on sallittua elintarvikehuoneistossa, mutta pyykinkuivaaminen kuivaustelineellä pitää 
tapahtua elintarvikehuoneiston ulkopuolella.
 
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
2.2. Tilojen kunto

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
2.3. Työvälineet, kalusteet ja laitteet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
3. TILOJEN, PINTOJEN JA VÄLINEIDEN PUHTAUS

3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Oivahuomio
 
 
  
4. HENKILÖKUNNAN TOIMINTA JA KOULUTUS

4.2. Käsihygienia

Toiminnan arviointi B = Hyvä

Oivahuomio
 
Käsienpesupisteen varustelussa on pieniä epäkohtia.
Havainnot ja toimenpiteet
 
Käsienpesupisteissä oli käytössä froteiset/kankaiset käsipyyhkeet.
 
Käsienpesupisteet tulee varustaa paperisilla käsipyyhkeillä.
Valvontatoimenpiteet

Ohjaus ja neuvonta
 
4.6. Hygieniaosaamisen todentaminen

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
5. ELINTARVIKKEIDEN TUOTANTO- TAI KÄSITTELYHYGIENIA

5.5. Pakkaaminen

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
6. ELINTARVIKKEIDEN LÄMPÖTILOJEN HALLINTA

6.2. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Omavalvontakirjauksia tulee tehdä kerran viikossa.
 
10. ALLERGIOITA JA INTOLERANSSEJA AIHEUTTAVAT AINEET

10.1. Erillään pito ja ristikontaminaatio

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
15. ELINTARVIKKEIDEN TOIMITUKSET

15.1. Elintarvikkeiden vastaanottaminen

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet



3 (3)

 
Vastaanottotarkastuksissa oli pientä epäkohtaa.
 
Vastaanottotarkastukset tulee kirjata ylös.
 
15.3. Elintarvikkeiden lähettäminen ja kuljetusolosuhteet

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
15.4. Elintarvikkeiden kuljetusten lämpötilahallinta

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
17. ELINTARVIKKEIDEN TUTKIMUKSET

17.1. Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset

Toiminnan arviointi A = Oivallinen
 
18. OIVA-RAPORTIN ESILLÄPITO

18.1. Oiva-raportin esilläpito

Toiminnan arviointi A = Oivallinen

Havainnot ja toimenpiteet
 
Oiva-raportti on linkitetty yrityksen internetsivuille.
 
 
Sovelletut säännökset
 
 
Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta (Ruokaviraston ohje 16043/1) 
Hallintolaki (434/2003) 
Yleinen elintarvikeasetus (EY N:o 178/2002)
 
Yleinen hygienia-asetus (EY) N:o 852/2004
 
Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta (Ruokavirasto ohje 16044/1) 
Elintarvikelaki (297/2021)
 
  

Maksu 114,00 €
 
Maksuperusteet
 
 
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontaan 
käytetyn ajan mukaan 57,00 € alkavalta tunnilta. Valvontaan käytetty aika lasketaan siten, että 
tarkastusaika kerrotaan 1,5:llä, jolloin myös tarkastukseen liittyvä suunnittelu ja tarkastuskertomuksen 
teko tulee huomioitua.
 
Valvontamaksun muutoksenhakuohje
 
 
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön voi tehdä maksusta 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. 
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn eräpäivään 
mennessä. Perustevalitus voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai 
maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Perustevalitus on 
tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu.
  

  

Tarkastaja Kirsi Kärkkäinen

TERVEYSTARKASTAJA

0133308217

kirsi.karkkainen@siunsote.fi

 

Jakelu Toiminnanharjoittaja



Oiva-raportti • Oiva-rapporten
Elintarvikevalvonta • Livsmedelstillsyn

1389960

T

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Kotopalvelut Kotisi Parhaaksi Oy
Kruununtie 2, 80710 LEHMO

Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion

16.02.2022

Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST

Oivallinen /
Utmärkt 12

Hyvä / Bra 3

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Huomiot • Observation
Omavalvontasuunnitelmassa on pieniä puutteita.

Tilojen soveltuvuudessa ja\/tai riittävyydessä on pieniä epäkohtia.

Käsienpesupisteen varustelussa on pieniä epäkohtia.

Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 16.02.2022
Omavalvontasuunnitelma / 
Planen för egenkontroll

Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito / 
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus / 
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

Henkilökunnan toiminta ja koulutus / 
Personalens arbete och utbildning

Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia / 
Livsmedlens produktions- eller hanteringsshygien

Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta / 
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet / 
Allergi och intolerans orsakande ämnen

Elintarvikkeiden toimitukset / 
Leveranserna av livsmedel

Elintarvikkeiden tutkimukset / 
Livsmedelsundersökningarna

Oiva-raportin esilläpito / 
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Valvontayksikkö Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 3.3.2022 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 3.3.2022
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