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Johdanto 
 

Ruokatarvikkeiden hankinnassa käytetään vain suomalaisten kauppaketjujen tuoreita 

tarvikkeita, joissa päivämäärät ja tuoreus ovat taattuja. Tuotteissa on laatutakuu. 

Päivämäärät tarkistetaan. 

Kirjanpito ostetuista sekä myydyistä tuotteista ovat osa tarkkailua. 

Valmistuksen valvonnan suoritan itse ja valmistan tarjoiltavan aterian tai eväät. 

Säilytys ja kuljetus- lämpötiloja noudatan sääntöjen mukaisesti.  

Henkilöstöä ei ole, mutta tarkkailen asiakkaiden ja tarvittaessa apuoppaiden 

terveydentilaa joihin puutun tarvittaessa. Ohjaan heidät tarvittaessa kääntymään 

terveydenhuollon pariin.  

Jos havaitsen pilaantuneita tarvikkeita teen asiasta reklamaation eli 

takaisinvetosuunnitelman. 

Käyttäessäni henkilöstöä vaadin heiltä: hygienia,- ja matkailualan turvallisuuspassin 

sekä EA 2. 

Ruokatarvikkeiden kuljetuksessa käytämme kuljetukseen tarkoitettuja 

kuljetuslaatikoita ja säilytys lämpötiloja säännösten mukaisesti kylmäketjun 

katkeamattomuuden kannalta ja noudatamme lakia sekä säädöksiä hygienian yllä 

pitämiseen. 

Kertakäyttöhansikkaita käytämme käsitellessämme ruokatuotteita ja saaliskaloja. 

Pyyhkeitä, puhdistusliinoja sekä vähintään 5litraa puhdasta vettä on aina saatavilla 

olosuhteista riippumatta. 
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Omavalvontaan liittyvää lainsäädäntöä 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 853/2004 elintarvikkeiden 

alkutuotanto on kalastustuotteiden osalta määritelty siten, että alkutuotannolla 

tarkoitetaan elävien kalastustuotteiden pyyntiä, viljelyä ja keräämistä sekä niiden 

markkinoille saattamista. Kalastustuotteisiin kuuluvat kalat, ravut ja nahkiaiset.  

(Evira 2015.)   

Alla olevassa kuviossa 2.esitetään kalankäsittelyn vaiheita. 

 

 

 

Taulukossa  1. Alkutuotanto kalastuksessa kuvataan, mitä vaiheita kalan alkukäsittely 

tarkoittaa käytännössä. 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Jarko Tuohiniemi 6.4.2018 5 

Jarko Tuohiniemi   Sastamala 

 

 

 

Kalan perkaaminen jäällä tapahtuvan kalastuksen välittömässä yhteydessä katsotaan 

vastaavan kalan perkaamista aluksella. Kalastustuotteet on viipymättä jäähdytettävä 

sulavan jään lämpötilaan joko aluksella tai välittömästi purkamisen jälkeen rannassa. 

Pienimuotoisessa kalastuksessa (enintään 5000 kg vuodessa) kala voidaan 

lyhytaikaisesti (enintään 12 tuntia) säilyttää suojatussa tilassa jäitettynä, ennen sen 

toimittamista ensimmäiseen määränpäänä olevaan elintarvikehuoneistoon tai 

suoraan kuluttajalle. (Evira 2015.)  

  

Elintarvikevalvontaa on kehitetty entistä riskiperusteisemmaksi sekä korostettu 

epäkohtien korjaamisen seurantaa ja toimijan vastuuta epäkohtien korjaamisessa. 

Riskiperusteisen elintarvikevalvonnan kehittämisen tarkoituksena on kohdentaa 

valvontaresurssit sellaisiin elintarvikehuoneistoihin ja toimintoihin, joissa 

elintarviketurvallisuuden (mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset) ja kuluttajan 

harhaanjohtamisen riskit ovat suuret.  
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Elintarvike hygienia 
  

Elintarvikehygienialla varmistetaan, ettei tuotteeseen pääse vieraita aineita tai 

haitallisia mikrobeja eivätkä mikrobit pääse lisääntymään liikaa. Hyvää hygieniaa 

tarvitaan elintarvikkeiden tuotannossa, valmistuksessa, käsittelyssä, pakkaamisessa, 

kuljettamisessa ja varastoinnissa. Elintarvikkeiden hygieniariskeihin vaikuttavat mm. 

raaka-aineet ja niiden varastointi, henkilöstö, työtavat ja työympäristö. Mitä 

vähemmän tuotteeseen tai raaka-aineeseen pääsee likaa ja mikrobeja, sitä 

turvallisempi tuote on. Tuotteiden laatu alkaa raaka-aineista. Raaka-aineiden tulee 

olla ensiluokkaisia. Säilytyksen on tapahduttava oikeissa lämpötiloissa. Luonnosta 

saadut raaka-aineet kuten kalat, juurekset ja liha sisältävät kypsentämättöminä paljon 

mikrobeja. 

Raaka-aineiden käsittelyssä huolehditaan siitä, etteivät puhtaat ja likaiset 

elintarvikkeet pääse ristikontaminoitumaan eli saastuttamaan toisiaan. Esimerkiksi 

multaisia raaka-aineita säilytetään eri paikassa ja niiden käsittely on eri paikassa tai 

eri aikana kuin valmiiden tuotteiden. Suurin osa raaka-aineiden mikrobeista kuolee 

säilöntä- ja valmistusprosesseissa. Tätä ennen ne ovat mahdollisesti ehtineet tuottaa 

elintarvikkeelle huomattavaa vahinkoa. Keskeistä elintarviketurvallisuudessa on se, 

että elintarvikehygienia ei pääse vaarantumaan missään vaiheessa. Tämän vuoksi 

elintarvikkeiden varastointi-, valmistus- ym. käsittelytilat on suunniteltava, 

rakennettava, varusteltava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu elintarvikkeeseen 

terveydellisiä epäkohtia. ( Elintarvikelaki 2006.)  

Raaka-aineiden turvallisuutta voidaan seurata myös silmämääräisesti ja 

tunnustelemalla. Viimeiset myyntipäivä- ja käyttöpäivämerkinnät tuotteissa eivät ole 

ainoa tapa valvoa tuotteen turvallisuutta. Laadunvalvonnassa silmämääräinen laadun 

tarkkailu ja tuotteen fyysinen kokeileminen ovat tärkeitä.  

Elintarvikkeiden säilytyksessä, varastoinnissa ja ruoan valmistuksessa on erityisesti 

määritelty säilytyslämpötilat raaka-aineille sekä valmiille ruoille. Tarjoilu yli neljä tuntia 

kestävän ruokatarjoilun ajalle vaatii erillisen lämpölevyn tai kuumavesihauteen. Alle 

neljä tuntia kestävän ruokatarjoilun aikana on hyvä seurata tarjottavien ruokien esillä 

oloa ja ulkonäköä. (Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehuoneistoasetus 2011.) 
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Kuljetuslämpötila-asetukset 
 

Helposti pilaantuvissa tuotteissa on otettava huomioon, että lämpötilaraja-arvot ovat 

vaatimuksia eivätkä suosituksia. Kylmiöissä ja pakastimissa on omat mittarinsa. Maa 

ja metsätalousministeriön elintarvikehuoneistoasetuksessa (1367/2011) ovat 6. §:ssa 

Kuljetuslämpötilat ja 7. §:ssä Säilytys- ja myyntilämpötilat.  

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset ohjeistavat työntekijöitä, 

viranomaisia ja kuluttajia valvomaan elintarvikkeiden säilytys- ja kuljetuslämpötiloja 

seuraavasti. (MMM 2011.) 

 Helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen on säilytettävä alhaisessa 

lämpötilassa, tulee kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa, eristetyssä 

kuormatilassa tai muulla tavoin jäähdytettävässä, suljettavassa eristetyssä 

kuljetusastiassa siten, että elintarvikkeiden lämpötila on korkeintaan 6 °C. 

 (MMM 2011.)  
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Säilytys ja myyntilämpötilat 
 

Tuoreet kalastustuotteet sekä keitetyt äyriäiset ja nilviäiset on säilytettävä eläimistä 

saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteessä III säädetyssä lämpötilassa. 

Myös sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet on säilytettävä sulavan jään 

lämpötilassa. Kylmäsavustetut ja tuoresuolatut kalastustuotteet sekä tyhjiö- ja 

suojakaasupakatut jalostetut kalastustuotteet on säilytettävä 0—3 °C:ssa.  

Jauheliha sekä jauhettu maksa on säilytettävä enintään 4 °C:ssa. Helposti pilaantuvat 

maitopohjaiset tuotteet, joiden valmistukseen sisältyy vähintään pastörointi tai sitä 

vastaava käsittely, on säilytettävä enintään 8 °C:ssa. Muu helposti pilaantuva 

elintarvike, mukaan lukien maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset, elävät simpukat, 

sushi, muut kuin 1. momentissa mainitut helposti pilaantuvat kalastustuotteet ja 5. 

momentissa mainitut kalakukot on säilytettävä enintään 6 °C:ssa. (MMM, 2011).  

Alla olevassa taulukossa 2. havainnollistetaan sama asia. (MMM 2011.) 

TUOTE SÄILYTYS JA MYYNTI 

Jauheliha alle +4  

Tuoreet kalastustuotteet 0-3 astetta 

Raaka kala valmisteet 0-3 astetta 

Suojakaasu- ja tyhjiöpakatut jalostetut 
kalastustuotteet 

0-3 astetta 

Suolattu mäti 0-3 astetta 

Helposti pilaantuvat maitopohjaiset 
tuotteet, jotka on pastöroitu tai käsitelty 
muulla vastaavalla tavalla esim. juustot 

enintään + 8 °C 

Muu helposti pilaantuva elintarvike 
(esim. maito, kerma, voi, kypsät 
lihatuotteet, paloitellut kasvikset sekä 
salaatit, juurekset, vihannekset, 
hedelmät ja marjat) 

enintään + 6 °C 
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Omavalvonnan toimintamalli kalamatkoille 
 

Asiakaspalveluun ja asiakkaan kokemukseen vaikuttaa kokonaisuus. Omavalvonnan 

tavoitteena on estää virheitä ja ongelmia ennen kuin niitä pääsee edes syntymään. 

Omavalvonnan avulla voidaan myös kehittää yrityksen toimintaa ja parantaa 

taloudellista tulosta. Omavalvonta systeemi siis tukee yrityksen toimintaa ja vaikuttaa 

koko palveluketjuun sen eri vaiheissa. Elintarvikkeiden ja materiaalien oikeanlainen 

käsittely ja käyttö vähentävät hävikkiä, säästävät raaka-aineita ja muita materiaaleja. 

Hyvin järjestettyä omavalvontaa voidaan käyttää osana koko 

asiakaspalveluprosessia. 

 Se luo uskottavuutta ja luotettavuutta. Nämä ovat elintärkeitä asiakaspalvelutyössä. 

 

1. Ennen asiakkaan saapumista yritykseen tulee yhteydenotto, sitä seuraavat 

neuvottelut ja varaus sekä tilaus. Eri toiminnot rakentuvat kokonaisuuden ympärille, 

ja näitä eri osa-alueita pitäisi pystyä tehokkaasti hallitsemaan ja johtamaan. 

 2. Yrityksen sisäinen viestintä ja tiedonkulku ovat tärkeässä asemassa.  

3. Jokainen ohjelmapalvelu, vuokraus tai tilaisuus vaatii paljon taustatyötä, esim. 

siivous-, korjaus tai huoltotoimenpiteitä, lisäksi hankitaan raaka-aineet, valmistetaan 

ruoat ja varmistetaan välineiden helppo saatavuus. Nämä eivät näy asiakkaalle 

muuten kuin, tuoreina ja laadukkaina raaka-aineina. 

4. Henkilökunnan käytös, ystävällisyys, avuliaisuus ja palvelualttius, ongelmien 

ratkomiskyky ja muut seikat vaikuttavat asiakkaan viihtyvyyteen ja kokemukseen 

yrityksessä. 

5. JMJ Fishing day -toiminimen kirjanpito ja taloushallinto pidetään erillisenä yrittäjän 

omista varoista.  

 

Yrittäjällä on velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma ja toteuttaa seuranta osana 

yritystoimintaa. Ruokailut järjestetään vain osana ohjelmapalveluja.  

Asiakaspalvelun kokonaisuuteen kuuluu paljon asiakkaalle näkymätöntä työtä. Se 

sisältää mm. lämpötilojen seurantaa; muutokset lämpötiloissa antavat ensimmäiset 

varoitukset huoltoa vaativista laitteista. 

 Henkilökunnan tarve pitää selvittää, ennen matkaa. Raaka-aineiden hankinta 

sisältää tuoreen kalan kalastuksen ja kalan käsittelemisen. Laadun varmistamiseksi 

yrityksessä pyritään tarjoamaan mahdollisimman tuoreista aineksista valmistetut 

ruoat.. Yrityksen hankinnoissa suositaan paikallisia raaka-aineita. 
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Ohjeita hyvän hygienian ylläpitämiseen 
 Pese kädet riittävän usein saippualla! 

- Ainakin ennen töiden aloittamista 

- Työvaiheiden välillä 

- Siirryttäessä raaka-aineesta toiseen 

- Siirryttäessä raa’asta kypsään raaka-aineeseen 

- aina palatessasi, jos poistut välillä keittiötiloista 

-  Muista käsien desinfiointi, jos olet käsitellyt raakaa lihaa, broileria, raakaa kalaa, 

multaisia kasviksia tai muita riskialttiita elintarvikkeita.  

- Huolehdi kynsien ja kynsien alusten puhtaudesta. Pidä kynnet lyhyiksi leikattuina. 

Älä käytä kynsilakkaa.  

- Käytä kertakäyttökäsineitä, jos käsissä on ihottumaa tai haavoja tai käsittelet 

kylmänä tarjottavia ruokia. 

Älä tee näin! 

- Älä maistele ruokia sormin, äläkä koske niihin tarpeettomasti käsin, vaan käsittele 

työvälineillä, aina kun se on mahdollista.  

- Vältä epähygieenisiä tottumuksia (ihon ja näppylöiden koskettelu, nenän 

kaivaminen).  

-  Älä yski tai aivastele ruokaan päin.  

- Älä tule sairaana  

- Huolehdi henkilökohtaisesta hygieniasta 
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