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LIIKKUVIEN ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VALVONTAPRO-
JEKTI 2017 

 

Johdanto 

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista elintarvikkeiden 

myynti- tai käsittelypaikkaa, kuten myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai muuta siirrettävää 

myyntipaikkaa. Liikkuvat elintarvikehuoneistot toimivat yleensä ulkona, mikä on 

riskialttiimpaa kuin vastaava toiminta sisätiloissa kiinteässä elintarvikehuoneistossa. 

Toimijan velvollisuus on kuitenkin kaikissa olosuhteissa varmistaa tuotteiden turvallisuus. 

Projektin tarkoituksena oli selvittää liikkuvien elintarvikehuoneistojen hygieniaa, toimintata-

poja ja omavalvontaa sekä saada parempi käsitys muista valvontayksiköistä saapuneista 

liikkuvista elintarvikehuoneistoista. Projektiin valikoitiin valvontayksikön ulkopuolelta tulevat 

huoneistot, joista on alun perin tehty ilmoitus toiselle paikkakunnalle ja jotka vain tiedotta-

vat saapumisestaan Riihimäen seudun ympäristöterveyden valvonta-alueelle. Tarkoituk-

sena oli havaita ja tarkastaa myös ne liikkuvat elintarvikehuoneistot, jotka eivät olleet etu-

käteen tiedottaneet valvontayksikköä toiminnastaan.  

Toteutus 

Projekti toteutettiin vuoden 2017 aikana. Tarkastusten avuksi laadittiin tarkastuslomake. 

Tarkastettuja asioita olivat mm. ilmoittaminen ja tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuo-

neistosta, myyntipisteen asianmukaisuus ja siisteys, mahdollisuus käsien ja välineiden 

pesuun, elintarvikkeiden ja pakkausmateriaalien säilytys, pakkausmerkintöjen ilmoittamis-

tapa, omavalvontasuunnitelman tarkastettavuus, tarjoilu-/myyntilämpötilat ja lämpötilaseu-

rannan kirjanpito sekä jätehuollon järjestäminen.  

Lomakkeelle kirjattiin tarkastuksen perusteella tehdyt huomiot sekä mahdolliset toimenpi-

teet. Täytetty tarkastuslomake lähetettiin tiedoksi toimijalle sekä liikkuvaa elintarvikehuo-

neistoa valvovalle elintarvikevalvontaviranomaiselle. 

Tulokset 

Projektitarkastuksia tehtiin 11 kpl. Kaikki projektitarkastukset tehtiin ennalta ilmoittamatta. 

Vain kahdella toimijalla oli esittää myyntipaikassa jäljennös elintarvikevalvonnan piiriin 

kuulumisesta, ja vain kaksi toimijaa oli tiedottanut etukäteen valvontayksikköä alueella ta-

pahtuvasta myynnistä. Omavalvontasuunnitelma oli myyntipaikalla tarkastettavissa vii-

dessä myyntipisteessä. Osa omavalvontasuunnitelmista toimitettiin jälkikäteen luettavaksi.  

Elintarvikkeiden säilytys ja käsittely olivat pääosin kunnossa. Lämpötilaseurantaa ja seu-

rannan kirjanpitoa oli tehty vaihtelevasti elintarvikkeiden säilytyksen, myynnin, tarjolla pi-
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don ja vastaanoton yhteydessä. Myyntilämpötiloissa havaittiin puutteita yhdellä tarkastuk-

sella. Kolmessa myyntipisteessä, joissa käsiteltiin pakkaamattomia helposti pilaantuvia 

elintarvikkeita, ei ollut myyntipisteessä käytettävissä asianmukaista käsienpesumahdolli-

suutta. Myös myyntipisteissä, joissa ei käsitelty helposti pilaantuvia elintarvikkeita (marjo-

jen ja leivonnaisten myyntipisteet), ohjeistettiin pitämään myyntipisteessä vähintään kä-

siendesinfiointiainetta. Yhdessä myyntipisteessä elintarvikkeiden pisarasuojaus oli puut-

teellinen.  

Pääsääntöisesti myyntipisteissä ei ollut esillä kirjallista tiedotetta allergeeni ja muiden tuo-

tetietojen kysymisestä henkilökunnalta. Yhdessä tapauksessa irtomyynnissä olevien elin-

tarvikkeiden ainesosatiedot eivät olleet myyntipaikassa kirjallisessa muodossa tarkastetta-

vissa. Elintarviketurvallisuuden ja allergeenihallinnan kannalta on tärkeää, että elintarvik-

keista annetaan riittävät ja totuudenmukaiset tiedot. Muita yksittäisiä tarkastuksilla havait-

tuja puutteita olivat puutteet hygieniaosaamisen todentamisessa, käytössä olevien pak-

kausmateriaalien elintarvikekelpoisuuden todentamisessa, henkilökunnan asianmukai-

sessa ja siistissä työvaatetuksessa sekä ristikontaminaation ehkäisyssä.  

Yhteenveto 

Liikkuvien elintarvikehuoneistojen valvominen ja neuvominen on projektin perusteella ai-

heellista. Liikkuvien elintarvikehuoneistojen kunto, hygienia ja omavalvonta vaihtelivat. Hy-

gienian kannalta eniten puutteita havaittiin myyntipisteiden käsien ja välineiden pesumah-

dollisuudessa. Puutteet omavalvontasuunnitelman ja siihen liittyvien asiakirjojen tarkas-

tettavuudessa olivat melko yleisiä. Lämpötilaseuranta on omavalvonnan tärkeä osa ja sen 

dokumentointi oli usealla tarkastetulla kohteella puutteellinen. 

Vain osa valvontayksikön ulkopuolisista toimijoista oli tiedottanut toiminnastaan. Projekti-

tarkastuksilla selvisi, että osa toimijoista ei ollut tietoisia tiedottamisvelvollisuudesta ja 

osalle oli epäselvää millainen tiedottaminen toiminnasta tulee tehdä (sähköposti, puhelu, 

kirjallinen tiedote) ja kuinka usein (riittääkö yksi ilmoitus vai ilmoitus kerran vuodessa / ker-

ran kuukaudessa / aina ennen jokaista myyntitapahtumaa). Valvontayksikön resurssit eivät 

välttämättä riitä valvontayksikön ulkopuolelta tulevien liikkuvien elintarvikehuoneistojen 

kartoittamiseen. Valvontayksiköiden tulisi muistaa ohjeistaa liikkuvia toimijoitaan tiedotta-

misvelvollisuudesta.  

Tällä hetkellä liikkuvien elintarvikehuoneistojen valvontaa vaikeuttaa myös valvontatiedon 

kulku valvontayksiköiden välillä. Tähän on tullut hieman helpotusta keskitetyn elintarvike-

tietojärjestelmän myötä. Tähän toivotaan saatavan vielä lisää parannusta valtakunnallisen 

tietojärjestelmän (VATI) myötä. Järjestelmä aiotaan ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. 

Lisätietoja:  
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Terveystarkastaja Seija Laakso puh. 019 758 5774 seija.laakso@riihimaki.fi 


