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Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet
1 Omavalvontasuunnitelma
1.1 Omavalvontasuunnitelma ja sen tarkastettavuus

A

2 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito
2.1 Tilojen soveltuvuus harjoitettavaan toimintaan

A

2.2 Tilojen kunto

A

3 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus
3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

A

3.6 Jätehuolto

A

6 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta
6.1 Elintarvikkeiden säilytys

A

13 Elintarvikkeista annettavat tiedot
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13.1 Yleiset pakkausmerkinnät

A

16 Jäljitettävyys ja takaisinvedot
16.1 Elintarvikkeiden jäljitettävyys

A

16.6 Takaisinvedot

A

A = Oivallinen, B = Hyvä, C = Korjattavaa, D = Huono
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Lisätietoja
Oy Valkoinen Risti - Vita Korset Ab on elintarvikealan tukkuliike, joka maahantuo ja markkinoi kuivaelintarvikkeita,
säilykkeitä ja juomia. Lisäksi Valkoinen Risti markkinoi tuoretuotteita, joita kaupan keskusliikkeet tuovat maahan.
Suurin osa kuivaelintarvikkeista varastoidaan omassa varastossa osoitteessa Linnanherrankuja 4, Helsinki.

Toimijalla on tarkoitus aloittaa ravintolisien maahantuonti. Ravintolisien maahantuontia ja myyntiä ei ollut vielä
aloitettu. Ravintolisäilmoitukset on tehty useammasta ravintolisästä.

Tarkastuksella keskusteltiin ravintolisien markkinoinnista.
Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä
säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja
terveysväitteistä (= väiteasetus). Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden
taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteen sanamuodon. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen
jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella.
Komission terveysväiterekisteristä voi tarkastaa hyväksytyt ja hylätyt terveysväitteet:
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
EFSA:n kysymysrekisteristä saa tietoa kaikista arvioitavana olevista asioista:
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/raw-war/ListOfQuestionsNoLogin?0
Eviran kanta on, että arvioitavana olevia väitteitä voi toimijan omalla vastuulla käyttää, kunnes arviointi ja virallinen
päätös on tehty.

Eviran sivuilla olevista ravintolisäoppaasta sekä ravitsemus- ja terveysväiteoppaasta löytyy hyödyllistä tietoa
ravintolisistä sekä niiden markkinoinnista.

Tarkastuksella keskusteltiin urheiluvalmisteiden luokittelusta.
Eviran nettisivuilta löytyy lisätietoja asiasta:
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikeryhmat/erityisruokavaliovalmisteet/vanhaterityisruokavaliovalmisteet/urheiluvalmisteet/
20.7.2016 lähtien urheilijoille markkinoidut elintarvikkeet ovat sisältönsä, valmistemuotonsa ja
käyttötarkoituksensa mukaisesti joko
- täydennettyjä elintarvikkeita (esim. vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyt - urheilujauheet, -patukat, juomat)
- ravintolisiä (esim. pillerit, kapselit, pieninä mitta-annoksina käytettävät jauheet)
- tavanomaisia elintarvikkeita.

Tarkastuskertomuksen liitteenä oleva Oiva-raportti tulee laittaa esille elintarvikehuoneiston pääsisäänkäynnin
yhteyteen tai muuhun kuluttajan kannalta oleelliseen paikkaan helposti havaittavalle korkeudelle.
Oiva-raportti tulee linkittää nähtäväksi myös yrityksen omille verkkosivuille.
Lisätietoja: www.oivahymy.fi
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Sovelletut säännökset
Elintarvikelaki (23/2006)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004
elintarvikehygieniasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011 elintarviketietojen
antamisesta kuluttajille
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
(834/2014)
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (420/2011)
Lasku tarkastuksesta toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin
Taloushallintopalveluista.

Tarkastusmaksu
160,00 €

Maksuperusteet
Laskutusperuste: Elintarvikelaki (23/2006) 71 §: Helsingin kaupungin
ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2017 (370 §, 13.12.2016)

Tarkastajan tiedot

Elintarviketarkastaja
Mirja Rautio
Puh. +358503474443
mirja.rautio@hel.fi
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